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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΠΓΎΥΡΟΥ ΠΑΤΆΑΈΕΤΑ. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ.. 

ἘΝΘΤΙΤΌΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙῚ. 

ΕΧ ΒΕΟΒΕΝΒΙΟΝΕ ΕἼΤ ΟΜ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒΙΙΒ 

ΠΠΏΌΟΥΝΤΟΙ ΘΙΝΘΟΒΗΙ, 

ΕἼ ΧΟΝΕΙ: 

ΒΕ ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΒΟ ΑΟΘΑΡΕΜΙΟΟ. ὯΝ 
«Ὁ. 

ΜΙΘΟσΟ.γΥΙ. 



ΟΠ Ζϑα Ὀγ ἰμ6 ᾿πἰθύπθὶ Αγοῃΐϊνθ 

'η 2ΟΊ6 

Πἰρϑ ΓΟ ΠΪνθ. ογοαθίϑιϑιουχθηορηοηϊοθηθοῦχθηο 



ΤΝΒΤΙΤΌΤΊΙΟΝΙΒ ΟΥΥῚ ἐγοβ ϑιιηῦ ΘΟ Π668. ΡΓΈΘΟΙΡΕΙ, 

ΝΕ ΤΤΟ. 

Δ. Ῥαυγβίητιβ ὈΠΟ]ΙΟὐ θα Πρ ΘΓ δου θθ 1655, οὶ ΜΟΟΘΙΧΠΙ, 
1384. 2534. ΘΠμαγίδοθιιβ, [ΌΥΤη86 αι ὕδθ, ΘΟ ΡΙΘΧαΒ ργϑοΐου Η θρο- 

ἀούμπι 811 πηϑηῖι ΒΟΥ Ρύτμπι [Ὁ]115. 220 ---246 Ογγοροραϊδιη δὐγῶ- 
πηθηΐο δθο ρ8}Π40 ϑχαγδύδμῃι, ταῦ ΠΟῚ. ΒΟ] τη 1Π Π]Θ610 ΟΡΘΙΘ τηὰ]ίῶ 

νοοϑθι]ω ροβίθῶ ΠΙΡΤΊΟΥῚ διηὐ οὐναποίε, βθα ἰοΐω ρϑρὶπδ ὈΥΙΠηἃ 
Θοάθπι ᾿Π060. 4881 Γοβουρύω. ΟὙτορεθ δ [0118 5.48--405 Β6ατι1- 
ὑπ ΑΠΘΌΔΒΙ5. ]1ὼ πιϑηιι βου ρ δ, Θ.}15 ῥϑῖιοῶ ααθοδιπι ΒΡΘΟΙ ΠΏ] ηδ 
ΘΧΒΙ ΙΕ ΓΟ θσιιβ, αὖ ΑἸΧΙῚ ργεροῖ, δά ΑπδΌ. Ρ. νἱ1. ἴῃ Πύθνῳ Ρ᾿. 
Ϊῃ ἤπθ ΠΡΌΥῚ βαθβουιρύασμῃ: Τὸ παρὸν ἔχει φύλλα τὰ πάντα εἰσὶν 

τετρακόσια τρία καὶ δέκα ἤγουν φύλλα υἱγ: { ξενοφῶντος κύρου 

ἀναβάσεως βιβλίον ζον. ξεινοφάωντος κύρου ἀναβάσεως τέρμα (τ ἴῃ π 

τηαῤωΐο οὖ ας ΒΌΡΘΥ μα βοΡΙρίο) ἔσχεν. Εὖ ρ8}}]Ὸ ᾿ηΐτὰ ξεινοφά- 

ὠντος κύρου ἀναβάσεως πέρας ἔσχεν. μουσἀάγέτας διδαχῆς νόεο θεΐου, 

απε8 νϑυθῶ οὐϊδια ρδῖ10 βιργῶ βουρύω, 584 ᾧ ὈΠΟ]ΠΙΟΡΘΡῸ αυδτίο νο- 
οθα]ο οπαγίω οράποῦο. ΟΥὙΤορεθάϊϑηη 4188 ΒΟΥ Β1Ὁ ΠΙΔΠΠΒ ΟΠ] 

Μ]Π1Π16 οϑὺ οἰθρϑπηβ, οὗ ΠῸῚ ΒΟ] απ ἀπού!θτι8 Θ] ΒΤ ΟῚ οὖ ε οὐ ἡ Υἱχ 

Ροββιηῦ πΌ]ατ6 ἀΙΒΟΘ ὩΪ, 564 οὐϊθπι νἹ 0115. τ} }018 ΟΥ̓ ΠΟΡΤΘΡΠΙΟΙ5 τ6- 
δθυὺ χωρικόν τινα ἀπαΐδευτον, τιῦ 1081 86 ΠῚ Β1 ΒΟΥ ΟΠ Ότ5. ΘΟΘΙΟΘΙΙΠῚ 
᾿πἰογάππι νοοδηὺ [ΠΌΓΘῚ]. [δῆτ βοπϑάτ]!ω ΡΔΡΊηξ6 ὥνθιβεθ δηΐθ 

Ἡγοάούτμ ἀρρ]αθπδίω αποά [1 6115 ΤΠΌΓῚ8. ὑθβὑθθιν .( τὸ παρὸν 

βιβλίον ὑπάρχει κυρίου παλαιολόγου Παύλου τοῦ ῥάλη. ὁ δὲ γράψας 

δημήτριος ὃ χά: Ὑ 81 Θι μθῃ βρθοίωὺ Ποιμίπθηι, 46 ατιο ᾿ηΐγἃ ἴπ 

Β., αὖ οοΥΡθ ῬΥΟΥΒΙΙΒ. ΠΊΘΠΠΠ 6}118 γϑίθυῦ, φαοπιοαο δα ππιηο ροβϑιί 
ΘΟΑΙΟΘΠῚ γοΐθυυῖ, 41 Ὠ1Π1] παροὺ 1ΠΠ1π|8 τηϑηι] 51Π}}16 ἰούμβαϊο 
ΒΟΡΙΡΌΠΙΒ. δὲ τη η1θῈ8. ἃ 1Π|ὼ ἸοηρΘ αἰ θυ β18, ΠΟ ἀρρδγοῦ, Π]ΡΡ6 
Ιου ρούμι οοπνθηΐιχιιη. ἘΠ Θμ ΡΔρΡΊηδο. Δ] 1 τηδητι δθπρίι 
᾿θειθιυνοίο. Βοῃράπ]ο, ᾿ποῖριῦ: Τῇ τοῦ θεοῦ εὐδοκίᾳ ἐτέχθη μοι υἱὸς 

Ψ ἐπὶ ἔτους - Ω πθ οἷο., αἴ186 Τ᾿ ΡΘΌ ποη ἰδηίϊ. 
ὃ 2 



'ν ΡΝΖΦΡΑΤΊΙΟ. 

ΘΠ] Πλὰ5 διιῦθηῃ 16 1106} τλα]ῦο Φη  ]ΟΥῚΊ, ΟΠ1πὶ 5. Α ὙΠ ΔΒ} 
ΠΟ ]8. ΑὔΠο, πη ὈΙ]Ιοὐμθοθ ΒΟΟΣ] ΘΠΒ18. ρο]αύθι Τ'., 4, 14, 
ῃ.171τἅ., (Ὁ οὖϑι οαγϑῦ ὙἹυ115. 115. οὐ ΠΟΡΤΡΠΙΟΙΒ ἴῃ Α.., αὖ ΑἸΧΙ, 
ἐρθαπθηθθιιβ, νϑὶαῦ νὲ ρΓῸ νὴ, αἴσθονται ργο αἴσθωνται Θῦ ΒΙΤΆΠΠΠΡῈΒ, 

ΔΙΠΒ4116 ἸΟΝΊΟΥ 8. Π]ΘΠαΙ5, αὔαιιθ θὐϊατη ΠΟΠΠα]1]ὼ ἴῃ Α. ομΐββῶ 
Βουγαῦ οὐ δά αϊύω οὐπυὐῦ, ΠΟΥῚ ἐδ] θ γΘΙΊ] 16 ἴῃ ΡΑΡΌθιι8. ἃ ΥἹΓῸ 
Οἰανίββιτηο ἴὐ. Ο, Βιιββθπλ κου Ἰηβρθοῦβ Π1Π1] βαρροϑαϊθαῦ ρῥγϑούθυ 

ἑόρακα 1, 3, 2. απο μαροῦ ἃ ῥυπηὰ τηδηῖ, ἃὉ βοοιηάς ἑώρακα, τιῦ 

4101 θὐϊδιη ἃ ΡΥ]Π18. 

- 0. οἰ ΑἸ ΟΡ ΡΊΘμβ18, ἤὰιηο ὈΠΟΠΙοὐμθοθθ Α οϑἀθιλῖθα ΕἸ] ΠΡ ΘΗΒΙΒ 
ῃ. 88, τηΘ ΠΥ ΘΠ ΟΘι8. [ΌΓΠ]86 τηδχΊ Πηδ8, [Ό]ΟΥ ΠῚ] σό, ραρΡΊη18. Ὀ1- 
ΡῬΟΙΟΠΙΒ. νϑυβι τὴ “ΕΠ ΠΡ ΠΟΙΊΠΏ, ΒΟΙΡύτ5. ὨΙ146 οὐ δἰθρϑηΐου, 

1η1010 ΠΟΤῚ ααδῦῦ! ᾿πϑαγαῦ]5. ΘΙ Ὀ]Θιηδῦ]Β ΟΥ̓ Πδῦιβ, ΕΘ 06. ὐϊδηι 1Π 
ΤΩΔΡΡΊΠΙ 115. ΘΟΠΊΡΘΠ4118 γοοα ]οΥτη) γνώμη, σημείωσαι ν6] ὡραῖον 

ϑαῦ ἀβουιρίο ὡραῖον ὅλον τὸ χωρίον τοῦτο ποίαϊιιΒβ. Ῥαρὶπα δά- 
γϑυβῶ [0111 ΡΓΘΘΗ͂ΧΙ Ἰηβουρύθπιῃ: Ζδογ γιηοομεϊὶ Οδϑοραωὶ οἱ ϑιιο- 
γῆν αἸυϊδογθηι. (Λα τι5 ἰὼ τϑηῖι δ ἀϊύπμῃ : αὐ λιώιο διηΐ Ερίω 

.. Οαηιογανγὶ, νοΐ. 2, ». 307. ΤαΠῚ ΤΌΓΒΙΒ 8]}1Ὁ Τη8 11: 

ἥνπερ ἐγὼ βίβλον κλεινοῦ παῖς δῶκα γαρίνου 

βαπτιστὴς φαιδρῷ ξένιον λάβε φέρτατε θυμῷ 

μικρὸν μὲν, σφοδροῦ δὲ πάτερ μέγα τέκμαρ ἔρωτος. 

μνῆμα δ᾽ ἐμῆς μόνιμον φιλίας μάλ᾽ ἀμύμονος ἔστω. 

Τοϑιιηὺ 78 πὶ [Ὀ]ὼ ΘΟΠΊΡΙΘχῳὼ 4, 29 20, πολεμίων----5, 2, 27. ἔφη ὃ 
Γωβρύας, ἴο]Ἰ γΘΥῸ ΘοΙΡΪοχῶ 6, 1,22, δὲ ὁ ̓ Αράσπας----Ἴ, 2, 27, σὺ 

ἐμοῦ ὦ ὈΙΡ]ΠΙΟΡΘΡῸ ροϑῦ 8, 2, 2, τὰς καλλίστας ὑγαϊαῦω δηὐ. Τηΐο- 
ΘῪΟ ΔάΠπὸ τιϑι8 ουαῦ ΟΔΠΊΘΡ ΓΒ ἴῃ Ἰηὐθιρυθίδθομθ [ὔϊπῳ Ογτο- 
Ῥδρά 16 ῬΔΥΊΒΙΒ. Θα ἴδ ἃ. 1572, ΌῚ 4θ. 60 δπηῃοῦ. Ρ. 299: “[ηΐθι- 
ῬγθύδΟΙ βιιτηιιβ θὰ ατιδ6 οχίανθηῦ ἴῃ νϑῦθρο ΠΌΤῸ Δ]]αὐο ὁχ Ὁ] οὐ θοῦ 
Βιιάθηϑι οὕ τη 6011 ΘΟΠΊΠ Πα ῦο ᾧ ἀοοί!ββ. νΡῸ Ν᾽ ησθϑηΐο ΟὈ- 
ΒΟΡΟο." Οιθαβ δάα!ῦ βουιρύπσδηι θαηά θη ατιϑ1) ὩπηούδνΊ ΠΉτΙᾺ 

Δ 1. 2, 2, τη] }|Βα 116 1115. 1018. 6᾽115. ἴδ ο]ῦ τη Θῃ ]ΟΠΘ 1}, ΠΔΤΗΨΙΒ 

ΠΘατ6 ὀοηδύδηὐοι" Θιπ ΘΟηΒα] γυθύ, τὐὖ 5, 5, 10, δι δρίοαγὴὶ αἰφιίθηι 

0586 Βουοτοῦ αιοα τϑοῖθ ἴῃ 1110 βουιρίιμπι οϑύ καλὸν γορολυὶ εἰ6- 

8 ΜΠΠοῦι5 Οαἰαίοχιιο οἷο5 ανρι- 
ϑογὴ 5 σΥθ05 εἷὁ ἴα ὀὶῥίϊοίἠόφιο εἷο ἰ᾽ Ε5- 
οὐγϊαϊ Ρ. 128: “1..--[11].---τ4Δ. 171. 
1, 40 θη, ραγοἠιοφηνῆη, α6 140 7οι οί 5, 
οἱ αν κι βἰδοίθ, να δογὶ ργουοηαηί 
εἶθ ἰα δὶῥίϊοίἠμδηιο ὁ Περί ααο εἰ Μθη- 
εἶοσα. [Π αρρανγίθηαι αἱ αὐογα ἃ ἰα ῥ᾽ὺ- 

ἰοΐμδχιιο ὁ δαΐιί Αἐμαγπαδο, ἠιοπαδίδγο 
εἰν ηιοηέ Α{ἢ 05, οογῖην {᾿πνϊψιιθ οοίίο 
ποΐο ρίαοσόο θη, ἐδέο αἱ ϑοίιηο: Βιβλίον 
προστεθὲν τοῖς κατηχουμενείοις τῆς ἱε- 
ρᾶς λαύρας τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου πα- 
ρὰ τοῦ τιμιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρ. 
᾽ , “- ΄, ΓΙ 
Ιγνατίου τοῦ Καλοθέτου. 



ΡΕΗΑΒΑΤΊΙΟ. ν 

δ67})6 ρ᾽Ὸ κακόν, Ἀ]ΕΥΙΠπηδβατι6 6715 ὈΟηἃΒ νΘΥΒΟΙ6 ΒΟΡΙ ὑπ ".8. ΟἹ] - 
ἰθγθῦ, πθαι6 1π 115 απιὰ8 αἰϊουνοὺ δὰ ΠΠὐ θυϑη ΒΘΙΡΟΙ ΘΧΡΙΠ ΠΟΙ δύ 
αποά οϑῦ ἴῃ οοάϊοθ (υθτι8. ΟἸΪΒΒ15. βαῦϊβ ΠΡ] αἴθ Θχ ραᾶγίθ 
Ποά]θ δηγῖδϑα ργούα] οναὺ φηπούδυθ ἰδ παῖδη οχ 1). δηλ. οΥγθο- 

ἰογθβ οοάθχ ρυεύθιυ ΠΌΤ ΔΚ πι, 411 ΘΟΑΙΘΘΠ ΒΟΙΡΒΙῦ ϑὺ ΤῸ 86 
1086 ΘοΥτοχιὺ, Θχρουῦαβ ϑϑὺ ρ]υγθβ, Πὐἔθυαγιπὶ ἤρτιῶ οὖ αὐγδιηθηίι 

ΘΟΙο 6 ἀἰβουθρδηΐθβ, βθα ρϑιοῶ ὑϑηύτπι θη πἀδηύθβ δύ ουϑαθηΐθϑ. 
Τῃ αἴιο ρῬΌΠΟΡΘ ΠΡ] απο απππηὶ ΠΟ ΘΟάΘΧ 50]118 ΒΕΘΡΙΒΒΙΠΊΘ. νΨ 
οἀάαῦ ἀπίθ οοηβοπδηΐοβ, ᾿ηθ ἀ πὴ νθῸ δηΐθ γοσαϊοθβ οαὐξαῦ. 6οΥ- 

τϑοῦουν" πππμ ἐαηίπιμη αἰθουη4π16 Θωϑιῦ, νοὶ αὖ ἴῃ ἐστιν 2, 2. 5 οὗ 7, 
ἴῃ παρηγγύησεν 8, ἴῃ ἐκέλευεν 11, 1η ἔλεξεν 12, 1η πᾶσιν οὗ προσέλα: 
βεν 3, 3,1, ἰῃ προύπεμπεν 4. ἰῃ ἔλαβεν 5 οἷο. 

ΘΟ. Οπο ον Ὀγύδηιιβ 71, 19. ΠΙΘΙΩὈΥΔΏΘΟΘΙ5, ἰο]]ου [ὈΥΠΊς 

απδυύξο 192, (ΕΠ ΘΟΠοιη]οττη, Οὑγορϑθα]ατ οὐ ΑΠα δ 81 ΘΟΙΏΡΙΘΧΊΙΒ, 

ΡΙυΓ68Β. ἴῃ ΟΥὐγορεθάϊο, [0118 29---τῦ.7 βουρίδ, θχρϑυῦύῦιβ οοΥΓΘο- 
ΟΓΘΒ, 4111] Πηοάο 1 ΤΠΔΥΡΊΏΘ ΤΠ]040 ΒΠΡΥᾺ ΨΘΡΒΙΙΠ] Τ]0 0 ἴῃ ΡΒ185 
γΘΡΒΙΌτι5. γϑύθυθπι βου ρύσταιη ἰΐῳ θραβουπηὺ οὖ οὈβοιγαυπηῦ, πὖ 
151 8111 ΘΟ ]ο65 1Πἀ Ποῖ [οθυθηῦ, ΠΟ τη 40 αἸνΠΔ 6 ΠΘΠ10 ροβδϑῦ 

αυ14 βουιρύτμπι οἱἸπὶ ἔπιββϑῦ, βθὰ πθ δηϊπηδ νου θυ οῦ αα]άθη α118- 
ααδτη Δ]14114 Θ᾽ αὔπιπι φαῦὺ οὐαπιούμμηῃ Ἰωύθυθ, αοα ν6] ππιπὸ α1ΠΠ|6116 
᾿ηὐθράαπι οϑῦ ἀἸρηοβοοθ. ΒῸΪΟ δηΐθ ΘΟ 66Π) 1Πϑουρύμπι τοῦ 
Γουαρίνου τοῦ Οὐερωναίου. 

ΗΒ {χτἸῦτι8 ΘΟΘ ΟΊ τ Ρ6 1 ΠΌΤ ΡΥ απδυῦπβ δοορα Πὺ. Βτ6- 
ΠΠΘΏ515. ὈΪΡ]ΙΟ ΠΘοϑα ΡῈ Ό]Ιοδθ, οἱτὰ ΟΟΙ] ἀδβί], ομδυίδοθιιβ ΤΟΥ Π86 
απδνῦδθ ΘΙ ΒΙΠΠῚ 616 22. ΓΘΟΘἢ {ἸΒΒΙ ΠΊ18, ΡΥ εθύθυ 81|1ὦ τηυ]ύω Ογτο- 
Ῥϑράϊθ8. ὑθῆθηβ ΠΤ ΠῚ ὈΥΪΠηπὶ οὗ δηΐθ ΑὙΊΒΌ1415. οὐ] Οἤθι ΡΥ]- 
ΟΥ̓́Θ ὑπὲρ ῥητορικῆς ΘΧΟΘΡΡίΟΙΙΙΠ ΘΧ Ονγορεθάϊω ρϑρίπθμη. ἘΠ|15 
νατιϑὑδὑθῃι ΘρῸ Θχ ρα] ἀΠΠρΘηὐπιβ οχθθυρύδῃ αι] ΟΠ ΠΟΘΙ ΘΙΊΙΒ, 
ααΡΡ6 ἀποί! οχ ΠΠΌΤῸ ποη ΘΟΠὐθηΘη40, 564 ΘΟΥΓΘΟ ΟΠ θτι5. 8115 
ΒΌΡΘΙ 4|188 ο]ΟΒΒΙΒα 16. Ἰηὐθυ νΘΥΒΊ18. Υ θυ, ρϑοαιιθ ἀϑρθούμ 46- 
ΤΌΓ15, τπιῦ πχα] δα 5 6} 115 ΤΠ] ΘΠ 88 ΘΑΥΙΠΊΘ 16 ΘΟΥΓΘΟΌΟΠ ΘΒ. ΟΙΠΙΒΘΥΙΠΊ. 

Ἠονυμι Ἰρτύττ' ΠΌΤΟΥ απε8 Θά πιο θυ ηίτιτ' ΘΟ] ] ΟΠ 65 Α 1111} 

Πα τὰ Ὸ [Ἀ]]Θυθηὺ Ἱπάϊοϊπτηαιιθ 46 ἸΟΟΙΒ. ΒΙΠΡΊ]Β ᾿πηρθαϊτθηΐ, 
ΔΟΘΌΓΦΌΙΟΥ 15. ἀθηλιτη ατιὰ8 ΘΡῸ ΘΧΏΙΡαΙ οἤἴδουι πη οϑῦ πιὸ σϑούπιβ 
ἴδῃ 46 1115 χιδπὶ ἀθ ἰρϑὼ ΠΌγοσνιπη 46. ΘουΠΊ416 Ἰηΐθι 86 τἃ- 
ὉἸ]0Π6 Ροβδιῦ Ἰπά 1687]. Νϑαιθ ΘΟηΒα]θατη ἀἸΧῚ αὖ 7ῶΠ 58.015 ΘῈ Ρ6Υ- 
46 διηρ ες νωυθύαθπι ἔδυ γα ρῚ Ι δ ἀθύθιη 6 Χ Θθύθυ ΙΒ ΠῚΪΠΟΙῚΒ Π10- 
Ἰη6 η01 ΠὈΥ15 ΤηρΡΉΘΠῚ ΥΘΡΏΠ Π|1}1}}Π1ΠΔ ΤηΟ]ΘΠη, 564 ρϑτοῶ ἐδη τη 
ΘΧ 18, ΠῚ] ΟρΘυθ8 ρ ϑύϊ πη ν᾽ ἀϑυθύι", ΘΧΘουΡ5]. δπηῦ δπιίθῃι ΠΪ. 



ἡ ΟΠ ΡΒΑΒΑΤΊΟ. 

8. Ῥανιϑίηιιθ ὉΠ] οὐ θοὲθ προ υδύου!θ 1620, οὰ ὨΧΧΥΠΙ, 
563, 2536, οΠανίδοθιιβ, [ΟΥ Πηδ6 αι ὕ38, ΘΟ  ΙΠΘῊ5 1) [Ὁ]115 1 --τ-τῖο 2 
Οὐγοόρεθ άπ}, οἷ] Βα βου ρύπμ : ̓Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον τοῦ 

ξενοφῶντος τῆς κύρου παιδείας προστάξει τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου καὶ 

περιφανοὺς ἄρχοντος, μισὲρ ἀντωνέλου, δὲ, ἀβέρσα' τοῦ μεγάλου 

σεκρεταρίου" διὰ συνδρομῆς, καὶ ἐξόδου, τοῦ μειδάνου, καὶ κονσιλιέρι : 

διὰ χειρὸς ἐμοῦ, δημητρίου λεοντάρη, τοῦ ἐκ τῆς κωνσταντινουπόλεως" 
ου ου 

ἐν μηνὶ ἰουνίῳ κβ΄: ἰνδικτιῶνος ζ΄ : τοῦ ς ἃ π β ἔτους : ραγιίθΓΡαπθ ]]- 
ὈΓῸ 5: Ὁ τόδε γράφων δημήτριος λεοντάρης, οὐ ἰῦγο 7: Ὃ γράφων 

δημήτριος λεοντάρης ἔτους : ἢ π β ἰνδικτιῶνος ζ΄ μαΐω τ πο 46 

ΠΟΠΙη6 ἀϊούππ 78 ηι ἴῃ Α. 2) [0118 το4---τ88 ΑΠδΡδδβίη, θα] βαὺ- 

Βουρύμ πη τέλος. ἐτελειώθη τὸ βιβλίον τοῦ ξενοφῶντος τῆς κύρου 

ἀναβάσεως. 4) [0118 189---ἰρ4 ΤἼὭΘΟΡΓαϑῦϊ ΟΠδυδούθυι 8 ρυθοῦθυ' 
ΡΓΟΟΘΙΏΪΙΠῚ 1, 2, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1ο, 11, 12, 12, 2-- λάβωσι, 

14.715. 16,17, 64. Βομηρια., φαϊθιβ Βα βουιρύππι : Ὁμοίως, καὶ πά- 

λιν ἐτελειώθη, καὶ τὸ δεύτερον βιβλίον τοῦ ξενοφῶντος, τῆς κύρου 

ἀναβάσεως, διὰ χειρὸς ἐμοῦ, δημητρίου τοῦ λεοντάρη" κατὰ μήνα φευ- 
ου 

ρουάριον τῆς ἐνισταμένης ὀγδόης ἱνδικτιόνης" τοῦ ἤτὸ πγ ἔτους" χάριν 

ἀγάπης τοῦ μεγαλωπρεπεστάτου ἄρχοντος, τοῦ μείζωνος σεκρεταρίου, 

τοῦ αὐθέντου τοῦ ῥηγός" μισὲρ ἀντωνέλου δὲ πετρουζίοις" διὰ συνδρο- 

μῆς τοῦ μισὲρ ἀντωνίου, καὶ κονσιλιέρη" ῥηγικοῦ" καὶ ἐγὼ μὲν, καὶ 

ἔγραψα, καὶ γράφω, καὶ γράψω" τὴν δὲ ῥηγικὴν χάριν, οὐ δύναμαι 

ἔχειν : διὸ καὶ παρακαλῶ τὴν αὐθέντειάν σου ἀς εἴ με ῥεκουμεντάτος" 

ἐπειδὴ πάσχω πολλὰ, ἀπὸ τοὺς προκουρατόρους τοῦ ὁσπιταλίου: ἡ 

ΘΟΙΙΡΌαΒ. τπηϑηπι μι] 0 Ρα]ΟΠΡΙΟΥῚ οὖ δὐγωμηθηῦο ΠΊΘ]1ΟΥἹ ααδπ Α. 
τῶ ὕούιϑ ροπᾶάθὺ οχ 110 αὖ 51 αὐ] βἰηρι]διθ ΘΧθιηρΙοαπ αποά 
ΒΘα Ια: γϑυΊΟσθ Παοὺ βουιρύμπγαμη, νϑὶαῦ εἰ Βθοιηξθ ΡΩΒΒΙΝῚ ν9] 
Π16611Π| ροβιύαπι ΔΙ] οὐ6 8 ΡΥῸ ῃἃ, τηα]ῦο ἔρθαπθηίιβ τοῖο, θὼ ἀ6 
5.10 Δρρδιθαῦ ροβι 856 ΠΤ 1ΠῚ ῬΥΙΠΊ86 τηδητι5 ϑπούουθη. Νϑπηι 
85 1Π ΠΊΔΙΡΊΠΙ 115. δῦ 1ΠΌ6] ΥΘΙΒΙΒ ΡΒΊΒα 16 ἴῃ ὙΘΙΒΙΌΙΒ. ΘΟΡΙΘΟ- 
ὉἸΟΠ6 5. παθϑὺ ρϑυπι!δβ, θἂϑ ΓΘΟΘΩΌΪΟΙ" ΘΟΡΓΘΟὗΟΥ Π118 ν6] ΔΘ. 
ἀπχιῦ οχ 11}18 48165. ῬΥΪ88 ΘΧ ΡΥ βου αὖ ΘΠ ΠΟ Π6 5. δῦ ἴρ86 οχ- 
οορτίαν!ῦ, νϑὶαῦ τιπᾶτη θδηαι6 Ὀοπδη θὺ νυ} ῥύμῃ ῬΥῸ ῥώμῃ 4: 
4,18. ΤἸύδαμιθ ΓὰΓῸ 7115 ΠΠΥῚ [601 τη ΘΠ] ΟΠ ΘΠ, Οἰα]118 ΘΙ 60Π- 
ΒΘΏΒΙΟ ΠΘΩΠ16 ἀἸββθηβῖο απ Α. βάθμ 11π|8 ἁπιὺ αιιροῦ δι τηϊηιῦ. 

Ο. Οχοπίθηβια Βοα]οήθηπβ ὈΙ ]]οὐθοθο ΟδΔποηϊοίδηϑο ἢ. 39, ὈΟΠ- 

8 Ιάρπι ἴῃ ΤΠΘΟρὨγαϑυ ΟἾΥ. 2, 1, ΘΟΙΤΘοίοΥ απ ἃρια Χοπορποπίθπι ἃ]- 
ἘΠῚ ρυ. ἐνθυμεῖ, ᾿πέα 0 Ἰ΄οπὶ ἔουίαββα τυ] ἴθ Β ΒΟ α, 



ΡΒ ΑΤΤΟ. ΥἹ] 

ὈΥΟΙΠΠΒ. ΒΘΟΙΪ 14 Υ6] 1 αὶ ᾿ἰπθιιη 18, ΘΟΠ ΓΙ] ΠΘη8. [0]. 2---146. αἰνθυβᾶ 
80 τ] 18. αιιϑο σοηἐϊποῦ Χ ΘΠΟΡ ΠΟ ΙΒ. ΒΟΥ ΡΟΪΒ. πηᾶπιι ΘΧχδυαύδη] 
Ογτοράϊδηι, εὐ αἸχὶ ργϑοῖ. δὰ Απδῦ. Ρ. ν]. Μυ]ῦαβ 6].8 βου ρα 8 
πιθπιογσῶνουαῦ ΗΠ πβοηι5 ἰῃ Θαἀϊθοπθ ΟΧΟΠΙΘΠΒῚ ΟὙΤΟΡροΘ αἴ 
ὃ. 1727, δ]1ὼ 5 ΠΟΠΠ.]]ὰ 5 ΘρῸ, θη τ186 ρᾶιοαβ απαβάδηι οχ Δ] ΑΪΠδ, 
οἰϊπὶ Ῥ. ῬΙΟΘΙ, ππαπο δ] βάθη ὈΠ]1οὐμθοτθ ΒΟ ]6]αηθθ, 46 χὰδ αἰχὶ 
1θ1ὰ. 

Ε. οὐ Ε΄. Ψαιίοδηι ἢ. 987. ἀθ απὸ αἰχὶ ριροῦ, δά Απδθδβῖη 

Ρ. ΠῚ, οὐ Ομιβιίδπιβ Εν, νἱ, 41, δὺ ἩΠΘΡοηγ το Απιϑῦϊο οι Η. 5'[6- 

ΔΩ] δά. ΡὈΥΪΟΥῚ ἃ. 1 561 1π πιϑππὶ ΒΟΥ ΠΟΘΙ ΔΠΠΙ 60] ]Δ0]. 

Η. Μράϊοθιιβ ὈΠ9]1οὐΠθοθθ Τϑυχϑηὐδπξα ρ] αὖ. 5.5. ἢ. 10, δριὰ 
Βδμάϊηϊαμ νο]. 2, Ρ. 284, οα}ι8 ναγιϑύδυθα θάϊίςο ϑαηὺ ἴῃ οά, Ογ- 
ΤΟΡΈΘαΪθ8 [ἸΡΒΙΘΗΒῚ ἃ. 1822. ΘοΥΙρῦαΒ. ΒΘΟΘΠ πὶ ΒΕ ΒΟΓΙΡΟΟΠΘΠΊ 
χειρὶ Γεωργίου τοῦ Χρυσοκόκκη, Φιλέλφου δ᾽ ἀναλώμασι τοῦ Φραγκί- 

σκοιο κλῆσιν, ἐτελειώθη μηνὶ νοεμβρίῳ κγ΄. ἰνδ. ε΄. ἔτους ς“ἤγλε' ἐν 

Κωνσταντινουπόλει. Ἰθοάθηι] τπἰϑι85 Ρ΄. Μιούου 8. Ρ]α μηδ 5 6]8 
ΒοΡΙρύσ ΓΒ δου ρβουαύ ΑἸαΪηδθ ἃ. 1525. πὲ ΠΠΠῸ βουναῦαν [ἢ 
ὈΙΠούποοα τορίὼ Μομδοθηβὶ, ππάθ. ΕἾ,  Ὡοοῦβιπα ὑγαηδύμιθιαῦ ἴῃ 
ΠΊΘΓΡΊΠΘ ΠῚ Θά Ἰ ]Οη15. ΘΟ ΠΟΘ᾽ 4611, ΠΏ] 14 116. 18 πὲ Ο]1πΔ ὈΘηΙρη 6. 60η- 
οθβϑῦ. ποά ΘΧΘΙΏΡΙΔΡ ΘρῸ ΑἸΧΙ ᾧ. 

Τ, Τὰρου Ἱἱρῃούπα, ἀθ Ἴὰο Ν᾽ ΔΙοσθπαυῖιβ ἴῃ [τοΟηΐθ ΟὙΤ ΟΡ ας δα. 
Η. δύθρμϑῃι βθοιηᾶςο ἃ. 1 581 ἴῃ ὈΠΟΠούμθοῶ Α δά θιηῖοο [6] ΘΠ 5185 
Βουγαΐεξθ, οὺ ἃ πι|6 181} ριροῖ. δὰ Ηϊβύουιαπι (ΟΞ Ο8 1} Ρ. Υ. ΠΊΘΙηΟ- 

γαύδο : Δαο8ὲ ὧν οαθηιρίανὶ Αἰα. γ͵οθ5. (Ηἰδέ. 423) οοἰζαϊίο, ᾿ιὲς 
ῃοίαία [ἰίογῖδ ΜΘ. Α. (ἧηιο 4.) (7 οοάφην ὁοα. οὁϑὲ οοἰαϊξίο αὐ 

Ἠοίζοι..) 1μθοἴϊονιο5 ἐδέαβ αὐοἰ]υδιυνθ86 ἦν διὰ ἡμίν} 7. εἶν᾽. «]7ει{ζιν5 

Οἰαὐγλοζζιι5 Πὔιισιιδ.Ὁ Τάθπι δὰ 1]. 4 1ηϊὰτ μ. 47 64. δίθρῃδηι: 

Ὁ (δου θ] 15 46 1 Υ]8 5015 1η ῥσϑθῖ. 
86 Ογγορϑαῖθ Ἰπ θυ ρυθίδ ο θη 1811- 
δῖ (Ν᾽ εημθῦ. αραα Ποτα!πἸσῦτη οἵ 400. 
Βαρι(ἰβίδιη (ἀποσοοβ ἤαίστοβ 1560): 
“414. οἴϊαταη. βϑιβοθρι Δ οΥ]8, αὖ (ΟΓ- 
ΓΘΟΙΟΠΘΒ ΟΠ Ῥᾶιοδβ Θχίγθπηο Π1ὈΥῸ 
ΔΡΡΟΠΘΥΘΙη δχ ααϊθυβάδηη 8η0161881- 
τη15 (ὑὐγεθοὶβ σΟΟΙοΙθιι8 ογαΐαβ, 6] 
ΠΠΔΏΠΒΟΥΙΡΟΙ ΡΟΥΒ185 ἴῃ δραιθυ5 Πινὶ 
Ῥδιγὶ δβϑβουνδηίασ. Επὶς νογο τη] ἢ] 
τηδἃ οπὶ (ὑοπδίϑηϊ πο Π4]11οὸ οἱ Ὑ1- 
νᾶπο ΒΥΘΠΟΙΟ, ΘΓ] ΠἸ55Ιτη 8 ν 5, 
ΘΟΓΆΤΩ ἸΘΡΘΠαΟΙΠῚ οὗ ΘΟ ΘΓ ΠΟΤ Π 
τηδρηᾶ μούΐεϑίαβ ρΘΥΤΏ1588, «1}}} Ε6]011] 
ΟὐΔγ] 8115. 1116 ὑὰπὶ ῬΙΟν]ΠΟἾδ 16- 

βαί, δυοίουϊ[αΐθ οἱ σγαίϊα : ἃρπα θη 
ΠΟΙ] ΠΟἰ]ΒΒΙΠη6. 60 [θ ΡΟΥΘ οὖ ΔΙη8η- 
{Ἰ5511ὴ6 νἱνθδτητιβ, Π{{ρυᾶσαπι βία 
(οἸβηΐθβ. Νεαῖιθ νεῖῸ ΠΟῚ ΠΊ]ΐΟ 
Ρἰυγο8 οχ 1118 Θχθιηρυιι8. ΘΠ16Πη- 
δ ΟΘΒ ΘΧΟθυ ῬΒουδιηιβ: 564 ΟἿ 
ῬΙογθθαθ ΘΑΡ ΠῚ ἴῃ 60 Χομορῃοηίε 
τ ΟΡ υδηΥ 41 ροβϑίεα Ηδηχοὶ οἴε- 
ῬὮΏΔΩΗΙ ΟΥΡῚΒ δϑύ ΠΩΡΥΘΒΒΙΒ; ΠΟ Π6- 
Ο6586 αι] ΟΙηη65 ἢϊο ΔαάβουΊ ΕΓ, 
566. 685 ἰαπίπηι ααῖριιβ 116 ΟΔΥτ1586 
νἹἀθίαγ, αυθθα 16. ΒΡΘΙῸ [0Γ6 τιΐ, Π15, 4] 
ἴπΠ Οτθοὶς Π{{6γ}5 ϑυιηΐ νουβϑί!, ν δ] 66 
ΡΟ ηίατ.᾽ἢ 



γ1] ΡΗΕΦΒΑΤΊΙΟ. 

21 ϑοφῳ. ηἠν ΐο ραιοίογα ποξαλέν" ἐν ἡλαῦσ. ἰὰ. Αἰά. γοδ5. Ν. 
422. Οἷα ἰαηϊοι θηοίαυὶ χιώ ἰοσὶ ροίμνογο (οὁὲ ρίογαφιιε ἰθοία ἃ 
η16 8ὲ δοὨλ 0616) διε [ἰΐογα ΠΣ. 4. Μροιηογαῦ διΐθιῃ απ Οδ- 

ὈΥΊΘΙΠπ5 40 Ν' ἃ] ΟἸζθ δ} 10 ΟΠΊΙβθδβ απιϑη} Ὗ᾽ ΔΙ ΟἸ Θ Π ΥἸτ15. τ] ῦο Ῥ] ΠΤ ΘΒ 
Ὁ ΟΔΌΥΙΘΙΙο ποπ πούαξαβ, δἰβὶ Ῥ]αΡΙΠγδθ αὐγῖα τ. διιηὖ ΘΟΠΙΠΊΠΠΘΒ, 

αὖ ἀπ 1 Δ Ὁ} ΠΟ ΡΟΑ͂ΒΙύ αα]η Θοάθμ βιὺ ΠΌΓΡΟ τιϑι5 ΟΦ ΌΡΊ 6 πιβ, αι θα 
ΘΡῸ αἰχὶ Ο. 

Κ. Οοάθχ 1τὐθηι Ἰρπούμβ, ἀθ απὸ Ν᾽ ΔΙοικθῆδυπιβ ὈΙάθα : πω 

ἰοσυνγιέτιγ" δυιὺ ἰἱογὶδ Δ. (ὐ. βιωνέ οι οοἰἰαίξίοηο Απσοῖὶ βουσίϊὶ αὐ 

Κ. Π. αα οαὐξ. αγίδ. ἔῃ, 410. ἐηίον ο58. Πδέ. 2561. 106 αυἃ 

Ἠδιδίσιθ Αἀάθηά. δα ΑΠπΙμηϑἀνθυβίομθβ ἴῃ ΘΟΡΠΟΟΙθιη Ρ. σὃ, π0] 
46 ϑόρῇοο!β οοάϊοθ Τά ρβίθμαὶ : “ ΡΌΪΟΠΘυ πη 6 οβῦ θχαγαΐτϑ, μηῶπΠα, 
ΠΪΒῚ [Ὁ]ΠΠ01, ΘΟ] ΘΌΘΡΥΙΤΗΙ 1{Πππ8 ΟΠ ΠΟΥ ΡΩΙ Οὐθθοὶ, ἄησ. Βογσίειὶ, ατιὶ 

Πλ]ο5 οοαἸο6 8. ΟΞ ΟΟΒ ΓΘΟῚ ΕὙΤΆΠΟΙΞΘ ΕἾΔΠΟΙΒΘΟ 1. Πηδ πὶ δτιῶ, (1156 
Θἰθρϑη  βϑιηαβ ρησοθδί ᾿ἰἰῦθταβ, θχαγανῦ 1 ὈΙΠΟΥΠΘΟδ ΠῚ ΤΘΡΊΔ ἢ} 
Ῥαγιβίπαιῃ ΠΠαΐοβ. Μπιπη ΠΟΙ. Π15 νἱ αὶ Δ] πὰ πάο τη ΒΙΒ]οὐ θὰ 
Τιϑιάθηϑὶ ρα ]1οα, τη Θα 0 π6 ΥΥ Θομ ]!Ιαπὸ ΠΙΟΤΟυ ΠῚ Χ ΘΠΟΡΠΟΙΙΒ 
46 ΟΥΤῚ ᾿ηϑυπ0}10Π6, ηποὸ5 δά Οοά. Μίβι. οχθρογαῦ.» 

ΤΠ. ΒΙθΠοίμθος ᾿μθι ἀθηβὶ5. ΘΙ Γπδθθιβ [ὈΥΤηδ αν ίϑα [0110- 
ΤΠ 230, ΥΘΙΒΙΠῚ ἴθι 27. [θυ β σ ΘΠ ΙΟΥΙΌτΙ5. ΠΙ 146 οὐ 6ἰ6- 
ϑϑηΐθι βουϊρύμιϑ. ΘΟΥΓΘΟύΟΙ 68. Θχρουίιϑ οϑῦ ὑγ68, ΠΠῈΠῚ ρϑιτη 4] 

ΘΟΟΙΘΘΠῚ ΒΟΡΙρΡΒιὺ ΠΡΥΔΡ απ, ΔΙ ὑθυ τη ΓΘΟθ ἢ ΟΡΘη, ΡΟϑύγ θη ΠΟ- 

ναπ|. [Ιἢ [Ὁ]10 απο ΡΥ ἀπίθοθαϊῦ βουϊρύμπι : Χοπορῆοι 

εἷὁ ρεαϊα Ουνὶ. ἴα ἰἐδγὲβ Οογηηαπὶ Βρὶχῖὶ. Ταῦτο 8, 8, 7 δὰ 18 

τοιγαροῦν ὅστις Θἴο. ΓΘΟΘΗΪΙΟΙ ΠΊΦΠΙΙΒ, 4186 ῬΆΒ51ΠῚ ΒΟ ΠΟ] 1 ὩΡΡοδι 
ἴῃ ΠΊΘΙΡΊΠΘ, ΘΒΟΥΙΡΒΙῦ : Ὡς καὶ νῦν ἐν ἡμετέρᾳ ἰταλίᾳ διὰ τὰς πυκνὰς 

καὶ παντοδαπὰς στάσεις καὶ φιλονεικίας. Η]ὸ Π06 Γ᾽ ααστῃ ἴω οοη- 

νϑηϊαῦ οατῃ (τι 6] θυ γίαπο, τὖ Ποὺ ποη δἰὺ ἀποῦιιβ οχ 110, Π1}8}] 
[δῖηθη ἴθ ἃ 60 ἀἰβουδβρϑῦ πἰβ] ὑϑοθρύϊβ δα ΠΟ ΤΘΟΘΡΟΙΒ ΘΟΥΤΘΟ- 
ὉἸ]ΟΠΙ 115. ΘΟΡΓΘΟ ΟΊ) 4105 ΘΧρΟΡ 5. θϑῦ Οπ  ΘΥ Ὀγ ὕδπιιβ, ΡΓΟΡΕΙ 
δαΐθη ὈΟΠῚ γ ΘΓ 116 Π1Π1] ἴθ παθθαΐ, ρΡΟυΓΆΓῸ θϑῦ 0 π|6 τηθιηο- 
Ρατιβ, ΘΙ ΘΟΥΓΘΟύΟΥΙ 115 1115 Π ΘΙῚΒ ΓΤ. δ ἢ. αἸΒΟΙ ΠΟΥ 15. 

Μ. Οοάοχ Μρουιηδπηϊαπιβ ἃ Ὁ Ν᾽ ΔΙΟ ΚΘ μγ1ο ΘΟ] ]αὔτι5. οαπὶ ὅϑ[6- 
ΡΠδϑηΐϊδης, 46 χὰ ΑἸΧῚ 1π ἴ., ΌΪ 1086 Ρ. 1: “ἡ. ἀοδίσινας Οοαΐδοηι 

Μοογηιαπηΐ ο ορέϊηιο εἰοδογίρίιηι," οὐ δὰ ἤηθ ΟὙγορεθαϊεο : 
Οοαήσονιν Μοογηναγηνὶ Καὶ. 11. ἐοέτιν, ἔρ56 (1,. Οὐ. Κ᾽.) σορμενὶ, αἶφιιο 

γἰΠη6 ἰοοίϊοτιθ5 ναγῖας ᾿ιογὴβ ϑιιδοϊδιυϊδ οηοέαυΐ αἀοδουγα ϑδίηγο." 
Οὐμπνθηϊύ ΒΘΘΡΙ ΒΒ ΠῚ 6 οπὶ ἃ. ἴῃ ΑΠΑΡδΒῚ οιπήθπι ΕἸΧῚ ἽΝ 



ΡΒΖΕΒΑΤΊΟ. ΙΧ 

ν΄, Οοάθχ, ἀθ χιο Ν᾽ ΔΙοΙκθμαριιβ ᾿θ᾽άθηη : ᾧμω διε {6715 Υ΄. 10. 

ϑιιγξ ἰθοίοηο5 οο οοὐοο Κιιοοη ὐὶ {ὐυιϑεϊοὶ, ααἰδορίρίω οὐτέ. «7}τώι- 
ἐπ ὲδι. 7, οἱά. οἱ ἃ ἢτο ἐγαηϑοογίρίω. [18 οοάθχ βο]π8 οππῃ Ν᾽ ἃ- 

ἀϊοῶηο 7, 2, 23 δομβϑηθῦ ἴῃ Β᾽ ΠρῚΪΑΤῚ βουρύθγω προείλοντο ΡΙῸ εἵ- 
λοντο, οἵιπὶ Α]άϊηὰ 2, 1, 2 ἴῃ τρισμυρίους ΡΓῸ δισμυρίους, οὖ 4, 2, 26. 

Τ΄ Ταυν]ηθηβῖ5, 46. αὰὸ Ῥαβίηιβ Οοαά, Τϑυμη. νο], 2, Ρ. 2923 : 
«Οοαθχ οοονι. 6. 11. ὃ. ΟἸιαγίδοθιιβ, οα1 ἴο]ὼ τόρ. οἰγοὼ ἤμθιη 

ΒΕΘΟΙ] ΧΥ. ἴῃ απὸ Ὁ]. 1. ΣΧ ΟΠορΠοηὐ5 Ογὐγορεαϊδο ΠΠ011 οοἴο, δὰ 
ααδιῖιπι οα]οθὴὶ ἸθΘριδαι : εἴληφε τέλος ἐν Ῥώμῃ ς 2 ἐγ. "ηοηι αο- 
οορὶέ Ποηιὼ απὸ 6965. (ΟἸΠΥΙΒΌ1 14.5.5). ῬΓΟΟΘΘΠΗΙ 110. 1,1, .1--- 

6, δοοιιο Ἰ55: πᾶσ ΟΟ]]αὐ!οπθπὶ ἀθῦ6ο ΟἸδιάϊο )αἰτηδΖΖο, ἀοοία- 

50 ΑΠΔΌΔΒΙΒ ΤΟΥ ΡΥ ΘΙ. 
Τυδιυ]οπιηὶ νϑύθυι πη) ατιὲθ ΘΧ ΟΟΘΙοΙ 8. ϑυηῦ ἀπιούθθ. «πη 018 

ἃ. [516 οὐ ΑἸάϊηῶ ἃ. 1525, Θχοθρίδ δῷ ρᾶυῦθ δ} ἄθοβῆθ ΑἸΧΙ 1).. 

4: 2, 2ο---. 2. 27. δΙΙαποὔύϊοβ ὑφηΐιπι διηῦ ΤΟ ΠΊοΡαῦδθ, ΠῚ ἰϑνῖα 

αυεδάδιῃ τηθηδ 501ε8 ὑο]]θΡθηὖ, ρδυ ΘΓ 116 ΤΠΔΥΡΊΠΘΑ ΘΠ] ΠΕ6 
ἃ. 1581 (Ν.}) οὐ Φυπίϊηξο ἃ Ν Π]ΟΙΒοπο οὐιπὶ ΔΝ ΘΙΒΚῖο ΘΟΙΤΉΠη1- 
οδύεθ, 4 αι ΑἸΧῚ ρῥγεθῖ. δ Αποθδβίη ῥ. νὴ (Ρ.) ἀδηῖψαθ ΠΟΥῚ 
Βιοάξοὶ ἴῃ 6]ι5 Απποίδιϊομιθιιβ ἴῃ θα. ΒΆΒΊ]ΘΘΠΒΙ 1568. Οπηηϊδ 

ΘΗΪΠῚ ΘΧΙΡΊΠΙΒ. {π|0 ἀδι8 ροϑῦ ΠΠΌΓΟΒ ῬΓΈΘΟΙΡιιΟΒ, ΠΌΡΕ ΘΟΡΙΔ ΠῚ 

[ϑοθυιηῦ ΥἹἹἹ οἰαγβϑιη! Οὐ. Β. Η δβῖαβ, Π.. Πα ουθιμμια, Βουηηδη- 

Ὠ118. 

Εὐθὺ δαύθηι ΠΠΥοστιη ΟὙΤΟρε 86 Θά 6 ΠῚ ΘΟ 1010 απ8Π} [1 ΤΌΤ ΠῚ 
ΑμΘθΔΒ15. θββθ. ΑἾΧῚ ργϑίδθ πο δα 1Π τὴ ἢ. 111, αὖ ργορίοι ΠΌτὰ- 
ΤΊΟΡΠ ΙΠΟῸΡΙΔ ΠῚ ΘΟΥΓΘΟΓΟΥ 4116 ᾿ΙΟΘηὐ 181] απ|Π}ῈῚ ἴῃ αἸδ]θοῖο 
ΔΙΠΒΑ 6 ΤΘρτι5. ἸΘΥΙΟΥῚθι18. ὑπ ἴῃ ΟἸΠΠΙ ΟΥΟΙΟΠΙΒ. ΘΟΠ ΓΙ ΔύΙΟΠ6 

ΤΠΘΙΙΟΥΘΒ ΡΥ ύου δίαιιθ ἀθύθυιουοα ρου π4θ [8]]|δπὖὺ. Τὺ αἰ] ΘοΌ. 
ααϊάθιη ν Ὁ115. ΠΟΠΏ1]]115 ΘΟΙΠ ατιδ6 πούδυι 1]. ὁ. ϑὗβὶ ΠΠΘΡΊΟΡΟΘΒ διιπηῦ 
ΠΟΛ. ΑΠΌ 515, νϑ αὐ απο ῬΘΡΓΆΡΟ Θχιθθηὺ ΔΘ ηπ ἃ Χοπο- 
Ῥποηΐίθ ξὺν, βουνϑηύᾳιθ οὐϊδιη δ] Ια ποῦϊθθ ἃ ΟΠ α5 ἴῃ ΑΠδΡδΒὶ 
ἴουτηδβ ἑόρακα, ἤισαν, πρῷ, Υυγΐϑιι8 Δ|1ὼ ταυ]ῦο ΟΥΘΌΤΙΒ ᾿ηΐουπηΐ, πὐ 

ΤΡΒῚ ΠΊΘΙ]ΟΙ ΘΒ ΒΕΘΡΙΒΕΙΠῚΘ ρσ᾽ ΡΙῸ ρρ, σσ ΤῸ ττ, 4188 Βηρᾳϊω πούδιθ 
ΟἸΙΒΙ, αὖ γιν-- ἴῃ γίγνεσθαι οὐ γιγνώσκειν. Οὐπδθηιπηῦ ΘΕ] 81 1, 
3. 10, ἴῃ [Ὀγπηῶ ὠμνύετε ΠΟ ΤῊΪΠῚΒ “δ ΠΥ] ΑΠΑΔΒΙΒ 2, 5, 39. 

Π ΨΘΙΙΟΥῚ ὥμνυτε. ποπιοάο ΣΧ ΟΠοΟΡΠοηΐθιη ΒΟ Ρ5 1588. ῬΙΟάΘΓΘ 
ϑὐϊϑιη ΒΙ Πρ] ΥΘπῚ ἐπεδείκνυ ΘΧ νϑϑρη δ ΠΌΓΟΥΙΙΠΙ Τ, 4, ΤῸ ἃ 116 
ΤΘΒΟσαδτιπι ΑἸΧΙ δα 6, 4, 6, ἸθΙἀθηγατιθ Φἰμηϑἀγθυ! Ρ] τί ταπτὴ ἴῃ 

[Δ] θτι5 [ἈΠ16 6 ΠΡΡῸΘ. ποη 8οιη ΧΘΠΟΡΠοη ΐβ, 564 Αὐὐϊοογιπι 

ΟΠ τη, 46 απ ὰ85 Ιάθη ἀἸοοπάπιπι αποὰ 46 Του 4146 ἀἰϊχὶῦ Ατ- 
ΠΟΪάπ5. ργεοῖ. θα. βθοιιηδθ Ρ. ἵν, πθαῖ6 βρϑυδηάπηη 6556. τα] 1 
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ΠΟΥ ΟΡΙΒ ἃ ΘΟά ΟΊ θι5 πθα 6 Δα Ιαηλ αιϊῃ θὐϊωμι 51Π6 1118 16- 
Βυππιοηάδο δἰ ηὔ ἔουτηϑο Ἰθρι πη. Τύδαμπθ πὖ 0850 ρ,ΔΠΙ ΙΔ ΘΟΥΙΙΠῚ 
ἰθϑυηοηϊο σομβίωῦ ΤΊ οΥ ἀἸ 4θ πὶ ΒΟΡΊΡΒΙ556. σῷ, ΠΟ σῶοι, ηποά 

ΒΙΡΡοΒΙύαπι ἴῃ ΠΠΟΡῚΒ. ΟἹ ΠΙθ118, ᾿ὕω Χ ΘΠΟΡ ΠΟΙ], οἷ ἴῃ Απδθϑϑὶ σῶς 
ΡΙῸ σῶος Ὀ15 ΤΟΕΟϊ που οχ οοάϊοθ ΒοαΪ]θ]απο, Ιάθιη σοπβύδηϊξθι" γ6- 
δύσι! τη Ογγοράϊδ, πἰ ἀϊχϑυᾶτη δὰ ΑΠδ. Ρ. ’χ. ΕΠ απθιηδάτηοάιιηι 
ΤΙ γα ἀθη ΟΧχ ΘΟΥ 61) ΟΊ ΔΙΏΤ ΔΙ ΘΟΥ ΠῚ ὑθϑυ πη ηἶο διεζωμέ- 
νοι ΒΟΥΊΡΒΙΒΒΘ οοηβύδὺ 1. 6, ὉὈ1 διεζωσμένοι 11ΤῚ ΟΠη68, οὐ Χοϑπο- 

ΡΠοηἑ ΟΥΤΟΡ. 7, 1, 2; 5; 22; ἐκέχριτο οὖ κεχριμέναι, 7, 55 27, κε- 

κλειμένας ΥοΟΒὑυϊ 1 ΘΧ ΘΟΘΙΟΘΙΌαΒ, τῶ σέσωμαι 3, 2,15; 5; 4.11, Θὖ 

ΒΘΙΏΡΘΙ ρα Δη  ] ΟΥ̓ 68. ΒΟΡῚ ΘΠ ΠῚ 6886 ΡΥ ΘΓ] 6 σωτέος ΡΙῸ 
σέσωσμαι οὖ σωστέος, ροΥδυδαάρηῦ απΠ}| [ΟΡ Υ ΠῚ Πᾶχιηλ ὑθηπ]ἃ 

δρυὰ ῬΙαύομθιῃ οὖ Εἰ ρΊ ἀθηὶ νϑβϑυριω ὑππὶ ρ]οθθὼ ΡΟ 5. 
14:6, ατιξθ διεζωμένοι 1Ππ4 Βογνγαν : Σέσωται καὶ σεσωμένος" οἱ 

παλαιοὶ ἄνευ τοῦ σ᾽ καὶ διεζωμένοι φησὶ Θουκυδίδης" οἱ δὲ νεώτεροι 

σέσωσμαι: ἐπ᾽ ἐνίων ἁπλῶς παραλείπουσι τὸ σ. κεκλειμένον, πεπρη- 

μένον. (γι ]1ἃ Τῶγοὸ ᾿πίδοίω βιγθυπηῦ ΠΠΌΤᾺΥῚ], πῦ πεπρημένον τιητι8 

Τανθηπηδδ ΑὐἹβίορῃ. ἡ ϑβρ. 426, θοῃβϑθηΐθηβ Νιιῦ. 1203, Εἰο0]. 89, 
ΘΠ ΓΘ]14 18 1η νενησμένος οὗ νενασμένος, αποὰ νενημένος ΒΟΙΡΒ6- 

νοῦ Αὐιβύορῃδπθθ, πὖ ΤΠπογἸάθ5 οὐ Χϑπορῆοη. Ρ]ατίτηδ δαΐθηι 
ἀθ οὺ β8Π616 7ῶπι φη αιηι5. 1586 ἀθρυαναύω ρυοάπηῦ ρου δηλη,ᾶ- 
016], ν] ΟΙ551π ἀθύθυΥΘ5 αἰ θυθηύθα [Ου πη88 απιδπι Π1ὈΥῚ ΠΟΙ] ΒΡ - 
βθϊθα βαρροαϊδηῦ, τὖ 46 ἴΌΡΠπηῶ ΦΟΟΘΙΙΒΦΟΝΙ 1η εἴς ΡΙῸ ἕας αἸοὔτιΠῚ 
δὰ τ,1,.2; 46 ἴογιηδ ἀπαρασκεύαστος δα 2, 4. 15. ποίαίῳ ῬΟΪ]ΟΙΒ 

ὅ, 143 οϑύθηιῦ ὑθβυπηοηΠ), ἤᾶπο ΟΧχ θοάθιῃ Ρῥγοΐθυθηθθ ἰοθῸ 

Τδιηοϑύμθη!β Ρ. 1452. 29 410 ΘΟαἸ66 5. Θοηβθηθαηῦ ἴῃ ἀπαράσκευος, 

τιῦ οϑίθ ΙΒ 6] 5 δῦ ἰοοὶβ οὐπηῖθαβ. [ὐδατι6 5] ΣΧ ΘΠΟΡ ΠΟΠΌΙΒ ΠΌΤ] ἴῃ 
Π} 1015 τηϊργδηὺ ἀἸα] θοῦ! Αὐὐθα Ιορθβ, 15. ὑθϑθθιιθ ποη ΟΪτι8. {ν1- 
Ὀαθη απ απδπι ΓΘ] ποσὶ Α Οὐ] οοΥπ ΘΟΘΙΟΙτΒ, απΠΠ1ΠῈ ἸΡΒ1Π5 
ΤΠποΥ 1415, 41 ρουϊθούμθπη. Α ὑὐ] ΙΒ η}1 Παθθῦαν ΘΧΘΙηΡΪ]αι, ΠΟὴ 

ΤΪη115. δηὖῦ γἱῦ]051. Εἰϑάθιη ϑηΐμῃ, αὖ ρϑιιοῖθ ἀθπηραν ΘΧΘΙΩΊΡ]ΙΒ, 
ρυα ΤὨπογ ἀ! ἄθηη δοηΐι810 Του τηδγῖπ πλέον οὐ πλεῖον, απο ν6] 
δρια ρῥοθίδϑ ΓΆΡΙΠῚ ἃ ΡΙοϑῶ ΡΓΟΥΒΙΙΒ νἹἀθέπη Δ]1ΘΠΠ11, ῬΑ] ΘΓ 116 
[ουπηδυη πλείων οὐ πλέων, αποα ν]ΟἸΒβ ΡΟΘῦϊΒ ρϑοῦ] γα ἃ 11- 
ὈΓΔΥ5 ἰουιηῶ πλέον ἀθοθρῦϊβ ρϑυρθίιο [ηΐθυία, ἢ6. ἀϊοδηὶ (6 
[ΌΥΤῚ15. ὑϑ! πππὶ ΘΟΙΡ ΙΓ ὐΙ ΟΡ Πὶ ΒΟ] 015 ϑὺ οοηύγοῦἹΒ ἴῃ οὺς οὗ ὦ. 

Ταμ ἴῃ ἤδθχίοηθ νου] ϑϑάθιῃ ἃρια αὐχιτηηιιθ ᾿ποοηβίδηςια ἴῃ οΡ- 
ὑδῦϊν᾽ ΤΌΡΠΙΒ ἴῃ οίη οὗ οἵ, 46 αιιὼ ΑἾΧΙ δὰ 1, 6, 2, ϑὺ ρ] πα 18. 1 
ημεν οὐ μεν, 46 αὰῷ δὰ 6,2,10; 7,1, 41. Οὐ)ὰβ αἰῶ ἔδυ ηδαν 
ΘΧΘΙΊΡΪα ροθύδειιπη Αὑ{] ουτη}, τιὖὖ [ἀπ|ιν. Ογο]. 19,2, δρῴημεν, τ] 

συνδρῷμεν 1)ῶννοδῖιιβ, [οη. 943. φαίημεν, τ] Ἰύθιη συμφαῖμεν Ἰοσιιπὶ 
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μα θονο νἀ ούμν, ἃ6οὸ ϑιηῦ ράτιον οὐ ἱποθυέῳ τὖ ἤθατι6 ρορύϊβ, ἀθ 
αυϊθιβ ροϑὺ 1λαννθϑίιην ΕΟΥΒοητ5. Αὐβίορμδη. Ρ. 8ο, ροββίηὐ νἱη- 
αἸοαΐοθ Πα ΡΘΥῚ οὐ ἈΠ] μὰ 5. Θθ56. ΔΌ πιϑὶι Αὑ ]οουῖιη οὐ Θάἀθηάιιηι νἱ- 
ἀθαύαν Α ὑὐ]οἰβῦϊβ, ΜΟΥ ΙαΙ Ρ. 93 οὐ ΓΠοιηξθ Ρῥ. 1.53, Π66 ΤΆ }15 ΠΌτο- 
ὙἼ1Π 16 10118, πη 446 ΘρΡῸ ἀριστῷτε γοδύϊ] Χ ΘΠΟΡ ΠΟΙ, οὖ ἀἰχὶ δὰ 
Αμδρθ. Ρ. ΧΠΙ, οὐ 'Γσαρίοῖβ, Ρ]αύοηι, ᾿βοουαῦϊ, τοϑυϊαύῳ βαηῦ εἶμεν, 

εἶτε οἴο., 46 αιὐθιι5 Ἡ Θυ86} 1465 ἀρια Επιβίαθῃίαιη Οἀ. Ρ. 1907. 44. 
ΟΥ) θη 061 ΤΌΓΠΙΒ. ΠΟῚ Β6Π16] [ΘΙ ΠΙΠΊΩ 16. 505 Θ5856. ΠΌΟΙΙΠῚ [ἢ 
ΕΓΒ. Ια πού!88 σθρϑυιπηΐαι", 56 να]ρα 65. ὑδηΐι πη ΠΟῚ ΒΘΙΏΡΘΙ 80 
ΠΌΤ Ρ "5. βαθδυμ θα αβ ἔμ 6116. ογθάθὺ πὶ ν 6] ΑἸθχδπάσγιηιπι ἤμην 1]- 

Ἰαὔτιπι νιἀθυϊῦ 6,1, 9, ΘΟά 615 πηῖτι5 δαοξουυδῦθ ᾧ τη6 Βι ] αὔθ, τὖ 

10. το, ΠΟῚ μΐππ8 ΑἸοχδηάγίηπη σφέτερος ΡΓῸ ἡμέτερος. ἘΠ] 5461 
ΘΘΠΘΥΙΒ ϑϑῦ ΠΡΘΓΌΙ ἰουτηδ ἴῃ σαν, 46 απὸ ΤΟΥ 14] οὐ Χ ϑηο- 

ῬΠοηΐϊ, αὖ ΓΘ]. 15. Α ὑῦ1015, ΠΠαΐω δὰ 4. 6, το, ΡΙ Βα δ ρο ἔθου 
ΒΘοιηἀδ᾽ ΟΡ] Γ8}15 [ἢ εἰτε, 4ἀθ αὐτῷ δὰ 1, 2,10, ἰουπηδθαιιθ ἔφης οὗ 
ἀπήεις, 46 αὐἱθι5 δὰ 4,1, 223: 5,1, 25: μεμνῷτο, 46 410 78π| ἃ 
ΘΥΘΙΩΤη 1018 ἰθοΐο ΡΙῸ μεμνῇτο, τυὖῦ καθοίμην ΡΥῸ καθήμην 5,1, 8, 

δα 1, 6, 3, Δ]1Θ 4116 [ὈΓΠ186. Δ]101 δι ]αΐεθ δῦ ποίωὐθα ὑδη απᾶμη 
Βιβρθούεβ. 

ΟΥαβῖη ἴῃ ριόβϑῶ Αὐνοοσιαμα πλα]ῦο ἔπ1586 ἔλθ θη ]ΟΥΘ ἢ} ἡπδη1 
ΠῸΠΟ δρραγοὺ 'ἱπ ᾿ΙΌΥῚΒ. γ6] ᾿ρβοῦιπὶ οοηδύαῦ πα ]οῖο, 410 1} 

ΘΙαπούϊθϑ τοϑυϊθαΐω βιπῦ ποη Βοπ ἁνὴρ οὗ ἁγὼν, υὖ 2, 2. 7: 

αν ν4.. 588 οἰἴαπι ἄνδρες. 2, 2, 7:. 2, ὃν 1ὅν οὐ. ἂν δ...31:9: 

5, 5» 35. [Ὅ6116 106] ρΊ αι ΠΠΌΥῚΒ. φαὺ ἃ ἂν ργεο θη θιι5 ϑαὺ ἂν, 
αὖ 1, 6, 26; 2,1, 27; 3. 1, 12, αυριηδαπηοάμππ τὰ ἄλλα, τὰ 

ἐκεῖ, τὰ ἐπιτήδεια, καὶ ἐκεῖνος, τὸ αὐτὸ, τὰ αὐτὰ οἱ ἃ]|1ὼ τηο40 ὁοη- 

7πηρτιηὖ τηοάο ἀΙΒ] πρτιηὖ, αὖ ΑἸΧΙ δα 7. 5, 85: 5; 4; 43. 'π Ρ]ὰ- 
ΓἼΓΩΙΒ. ΟΥ̓ΔΒΙΠ ὈΡΙαΘ. 6556 τ δου πϑπάδπι, τὖ ἴῃ προῦ ΡὈΙῸ προε, ἀθ 

απὸ δά 2, 4. ι18, οὐ Απδῦ. Ρ. ΧΙ], πραθ οΥΘα10116 Θβ86 καὶ ἂν 
ΒΟΙΊΡΒΙΒΕΘ 2,1,13,15,) 41 ΒΕΘΡΙΒΒΙΠῚ6 κἂν, οὗ κἀπενεγκὼν ΤΘΟΘριῦ 6Χ 
1118. 2, 4. το. 

Ηξθο δαύθιῃ οὖ βιμ]]1ῶ αὐπτιπὰ που ΠΤ ΑΡΙΟΥ πὰ 1Παύω βιηὺ οὐ 
ἴ8.0116 ἀθρυθῃθπαδηΐξαν θὐϊϑη 5116 ΠΡΤουιμὰ 1Π61Ο10, ὑπίο [ἰαὐθὺ νἹ- 

ὉΠατ, ἨΌῚ ΠΟύΙΟΥΘΒ [Ὁ ΠλὲΡ ΘΧΟ.ΙΒΙ ]ΟΥἹτι5. Βαηὺ βαρροβιῦεο, αὖ λε- 
κάνιον ῬΙῸ λεκάριον 1, 3. 4, οὖ ῬΙΓοοίθι' 8|1ὼ ἀρτοποιὸς, εὖ νΙΘὐμ1, 

ΡΙῸ ἀρτοκόπος, 5, 5. 39, δῦ γοοδθι!ῶ δ] ὈΓῸ 8115 1Παύϑ, αὖ ἀνή- 

λωκα ΡΙῸ ἀνῃσίμωκα 2, 2, 15, ἀπέρχεσθαι Ῥτο ἕπεσθαι 1ῃ Ορ{ϊτη08 2, 

4. 1δὃ, Βιουὺ ἐρχόμενον ΡΥῸ ἰόντα 1ῃ ἀΘύθι! ΟΘ 8 ΠΟΠΏ.]]0Β ὃ, 5. 12; 

οὐ ἀπήρχοντο ΡΙῸ ᾧχοντο 1 Π]Θ]ΙΟΥΘ5. ΑΠΔ0. 4; 6, 22. απ 51 ἴῃ 
οΟἸΠΌτι5 Ἰθρουθηύιν, αὖ ἐξέρχοιτο ΟΥΥ. 4:1, 1, Ὁ] ἐξέρχεται ἀθί6- 
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ΤἹΟΙῸΒ. αυ!άδηη, [ον ύαθβο πον ἀ1α 15. οὐ ΑὙἸΒθορ 5. ὨΪΠ110 66 1- 
ὑϊογῶ ΟΧΘΙΏΡ]ὰ ᾧπ001 ν᾽ ἀου θαῦμα, 46 ααλθι5. δ ΤΠΘ5. Θθρμαμηὶ ν. 
Ἔρχομαι. Ν(ο αυϊδαιδηι ἔϑο!]6 ἀθρυθῃθηάογθὺ νϑύθιθμι βουῖρία- 
ΓΦ ΠῚ, ΤῸ] ΘΟΥΓΘοΐου ἢ ΘΟΠ]ΘΟὐ 15 τω οϑῦ οὐβοιγαΐω οὖ τ, 6, 19: 

ἤΛλλοι δ᾽ ἐνίοτε λέγοντες ταὔτ᾽ ἂν διαπράττοιεν, ὨΪΒῚ ΤΠΘ]]ΟΥ ΠῚ 1Π- 

ἀἴςῖο ΠΙΌΓΟΤΙΠῚ ΤῊ1Π1 Το δυο. ΠΠουδβοὺ ἐνετοὶ, αὖ ἄλλους ῥήτορας 
ἐνιέντες αἀἰχιῦ ᾿ΓΒΟγ Ι4685 6, 20, ΙρΡβθαιθ ΣΧ ΘΠΟΡἤΟη 8]}10] ἐνετός. 
Αιτὖ 8, 4. 22: Διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τὰ ὄντα πολλάκις δεόμενοι οὐκ 
ἐπαγγέλλουσιν οἱ φίλοι τοῖς ἑταίροις, ἀλλ᾽ ἀπατῶνται, αι] ΘΧ Θουππ- 
ἄσθπι βουϊρύθπτα ἀλλὰ ἡττῶνται οἴἶδο!ϊ ἀλλὰ τητῶνται. ΑἸΙὼ Πυ7 15 

ΘΘΠΘΙῚΒ νἱξῶ Ἰαύθυ ΘΟΠ]ΘΟΪ 2,1, 17; 3,2, 2. Ἐπ νϑύμβ Θοῃ)θοῦου 
1Π ὨΊΘΙΙΟΤ ΠῚ ΒΟΙΙΡὑΧδ 1,1, 4. ὉΌΪ ἀο]οίο, αὖ 1116 νο]α!ύ, λέγεται 

ΡΟ τ" ΘΟΥΥΘΟύΟΥΙΒ ἴῃ ναυ]σαίω οπιθηαίο. Νϑαῖθ 811 ἀθϑιιηῦ 
Ιοοἱ, ΌΪ δη ] αυ]οΥτι ΠῚ ΘΟαΙΘ ΠῚ απδιην]5 ν]οϑῶ βου ρύτῶ νΘΡΙΟΥῚΒ 
νοϑύϊρία Βουνα 6 νἹ ἀϑαῦτ 1η 6]1ο᾽ θυ οουγθούθβ, Ὑ οἱ αὖ 2, 2, 8: “Ορῶ 

γὰρ ὁμοίᾳ μὲν τροφῇ πάντας ἡμᾶς τὸ σῶμα ἀσκοῦντας, ὁμοίας δὲ συν- 

ουσίας πάντας ἀξιουμένους, ταὐτὰ δὲ πᾶσιν ἡμῖν πρόκειται, τη 6 ]]ΟΥ̓ΘΑ, 

αὶ ὁμοίᾳ γε τροφῇ πάντας ἡμᾶς τὰ πάντα ἀσκοῦντας ὁμοίας συνου- 

σίας πάντας ἀξιουμένους, [816 αι! ρῥγοάθιθ νἹἀθηΐιν: ὋὉμοίᾳ τε 
τροφῇ πάντας ἡμᾶς χρωμένους καὶ ταὐτὰ πάντα ἀσκοῦντας ὁμοίας 

συνουσίας πάντας ἀξιουμένους, ἴοτα πιὸ 5, 3, 36: Τούτους ὑμᾶς δεῖ 

ὑπομιμνήσκειν ἐφ᾽ οἷς τε ἐτρεφόμεθα ὑπὸ Κυαξάρου ἅτε ἠσκοῦμεν. 

Οἱ ἸΙοοιιβ [θη ΟΠ ΠΘΙΘΙῸ ΠΟ] τηον]ῦ ΒΡ: οοηθη. ΑἸ10Ὶ 1ππ0}Π1ἃ 
σοΥΓθοίουπμῃ Δα ϑμηθη ὐδ τη 6] ΟΠ [ΠΟΤ ΌΤΡΙΙΠῚ ΟἀἸΒΒΘΉΒιΒ σοδγριτῦ,. 

ἃ 126 ΡῬαγύϊῃ βαθ]αύω ραν θϊτα ἴῃ ὡπηούα!οπθ ποίαϊῳ. θα βιιηΐ 
οἴϊδιη ΠΠΤῚΒ. ΟΠ] 5 ΘΟΠΊΤ ΠηΪδ, 4118 }1ἃ ΔΙΌ] ΙΟΥ ἄτιο ϑιιβῦμ} } 1 
[Δ Όυ]ὼ 46 Ραπίμθα 6.1, σὃ: Ἣ δὲ Πάνθεια ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν 
ἑαυτῆς χρημάτων χρυσοῦν τε αὐτῷ θώρακα ἐποιήσατο καὶ χρυσοῦν 

κράνος, ὡσαύτως δὲ καὶ περιβραχιόνια. ὐ γ,.5, ι6: Καὶ νῦν τὸ 

μνῆμα μέχρι τοῦ νῦν τῶν εὐνούχων κεχῶσθαι λέγεται, καὶ ἐπὶ μὲν τῇ 

ἄνω στήλῃ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς ἐπιγεγράφθαι φασὶ τὰ ὀνό- 

ματα Σύρια γράμματα, κάτω δὲ εἶναι τρεῖς λέγουσι στήλας καὶ ἐπιγε- 
γράφθαι σκηπτούχων. ΑἸ 46 ΟΥΤῚ ΘΟΠ]αρ6 8, 5, 28 : "Ἔνιοι δὲ 

τῶν λογοποιῶν λέγουσιν ὡς τὴν τῆς μητρὸς ἀδελφὴν ἔγημεν, ἀλλὰ 

γραῦς ἂν καὶ παντάπασιν ἣν ἡ παῖς. αι ΠΟ ΑΙΒΒΙ 116 πούδν! 2, 
2. 134: Ὥσπερ ἔνιοι καὶ ἐν ᾧδαῖς καὶ ἐν λόγοις οἰκτρά τινα λογοποι- 

οὔντες εἰς δάκρυα πειρῶνται ἄγειν. ΑἸΙῶ 5, 2, ὃ; 7.9 5.11, 12. 

ΑἸ) αβηηο αι! οὐϊοβόστπι Ἰθοίουνιμη Δα αΙ ατηθηΐα ατιπη} 1Π δ] ὼ ἈΚ Θηο- 
ῬΠομΟΙ5 βουρύω ὕπη} ἴῃ ΟΥγορεθάϊαιη {Πωῦω δ 6116 Ἰα θηῦ, τ] ἤθατ6 
γΘ 15 Πθητι6 βθηθηΐ ΟΠ Ώ]η0 διηὖ ἃ ΌΒοηδ τὺ ΠΡΥΟΥτη} ἀἸΒΒΘΉΒιΙ 
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ΘΟΔΡΡΊ 1", τιῦ 4, 2. 16 : Ὥστε καὶ προσοφείλοντές σοι ἄλλας χάρι- 
τας ἀναπεφήναμεν, ἃς ἡμεῖς γε, εἰ μὴ κακοί ἐσμεν, αἰσχυνοίμεθ᾽ ἄν σοι 

μὴ ἀποδιδόντες, «ἀαἸΐω ἴῃ 15 ἔθου Π 46] ΠΠΌΡῚΒ : ᾧ ν6] ἃ καὶ ἀποδι- 
δόντες οὐδὲν ἄξιον οὐδ᾽ οὕτω πρὸς εὐεργέτην καταλαμβανόμεθα τοσοῦ- 

τον ποιοῦντες. Εἰ γηϊποῦῶ αι 6 81, ατι88 Βαιβύμ!} ὃ, 1,10; ὃ, 8, 20. 

Θυδ]ὼ ΠΟῚ 61 ἱποι δ] ᾿Πύθγο 1886. ἴ80116 οὐθάθῦ 411] ΠΟΙ 
ΠΪΠΟΥῚ ΠΠοθηὐῳ νυ ΘΠ] ΒῈΡΡΟΒΙΟ15 οοη]ιπούω νἹἀθυῖῦ ααπηι 4110] 
ἔπ} 5, 2. ὃ: Νῦν δὲ ὅτε ἀληθεύοντά σε ὁρῶ, ἤδη ὀφείλω τὴν ὑπόσχε- 

σιν καὶ ταύτῃ ὑπισχνοῦμαι τὰ αὐτὰ ταῦτα σὺν θεοῖς πονήσειν, α1186 

ΠΊΘΙΙΟΤΙΠἢ} ΟΡΘ ᾿ύω οοηδίωῦ βου θθπάᾶ: Νῦν δέ σοι ὁρῶ ὀφείλων τὴν 

ὑπόσχεσιν καὶ ταύτῃ ὑπισχνοῦμαι τὰ αὐτὰ κ. τι Δ. ΝΘ τη] ΠῚ ἴῃ 

Εῦγο πλυϊύιπη Ἰθουϊϑίο παπὰ ρϑιιθῶ ΤΘΡΘΙΡΙΓῚ ἀθ ααϊθιβ Δ Ιρ ΒΝ 
ΒΟΡΙΡ ΟΥῚΒ δ:πῦ δὴ ἰθούουβ γν6] 1πὐθι ΡΥ ὐῖ8, νϑὶαῦ 1, 2. 12, νυ 80 

ϑύοθεθο οὺ Ζοπαγῶῷ ομηϊδϑῶ οἷόνπερ γράφονται οἱ Πέρσαι ἔχοντες, οὖ 

Φ]18. ΦΙΙΌΙ Ὁ φαϊέονιθιιθ ποίωϊῶ. 
Μυϊύο νϑῖῸ δηΐθ ΠΤ οστ πὶ Βα ρουβυισιμ) ἐούύθμη Χ ΘΠΟΡ ΠΟ ὐ15 

ΟΥὐτοόρεθάϊω διιούω οϑοὺ ἃρρθπάϊοθ ΕἸ ΡΠΟΡῚ, Ἰατὴ αὖ Αὐπθπεθο 8118- 
46 ροβῦ θὰ] ἰδηαιδη ΧΘΠΟΡΠΟΗ 5 οἷἐαῦ!. (θη) ροβύαιδῃι 
Ὑ 8οἰκθθδυῖτιδ, αὖ ἀϊούμππι δα ὃ, 8, τ, 1Π11π|6 ΠΟ 6586 ΒΙρῃιποονθγοῦ, 

564 δὰ δηθαυϊι8. Βαρροβιύπμη, βθηξθηθδιη 6]118 αππὶ 8} ΡΓοὸ- 

Ὀαγαηὺ ὑππὴ Βοροζῆλι8 1)6 βἰπια! αῦύθ Ῥ]δύομϊβ οὖ ΧΘΗΟΡΠΟΙὐΙΒ 
Ρ. 26. ΙΌΪ οοπύτῶ ΟΠ ΠΟΙ ἀθ.1 ἀϊβραύαῦ ΓΦ ΟΠ 68, ὑθῃριι8 ατ10 βουρίδ 
διὺ ΟΥτορεθάϊω οχ ὙΘΌιΒ τη ΕἸΡΙΠΟΡῸ ΠΠΘΠΙΟΥΑΟΙΒ ΘΟ]ΠΡῚ ΡΟΒΒ6. ορὶ- 
ηδὺ]. Νρὸ αᾳαυϊβαιδιη ᾿ηὑ] Ὀ1 πτ, αὖ ΟΥΘΙ ροβδιὺ Χ ΘπορΠομἑθ 
Πα] ΒΟ ΔΡΡΟΠά 66. ΠΠΌστιμΏ διαππ ΦΌΧΙΒΕΘ, ΔΗ ΙΟΠΙΟΥΙΌΙ8. ΟΡΤΙΒ 
6556. θβῦθιι5 ααϑπὶ Αὐμθπεθο, θὐϊδιηϑὶ ΠῸΠ ῬΥΓδούθι" ΟΠΠΠΘ ΘΘΠΙΙΒ 
ΒΟΡΙΘΘΠΔῚ νοι Ὀ]οΥτιΠ} “που 8 Π| τιϑι8, 46. ααϊθι8 αἸούππι δὰ 

Ἰοθοβ ΒΙΠΡΊΪΟΒ, ἃ ΧΟΠορμοηΐθ οἤαβαπθ εοΐωϊθ απϑηύιπηι οοηδίδ 
ΦΙΊΘπιι8, ἀϊνθυβιι ργοαθγοὺ ΒΟ ρου 6, 41 'ρ50. 1106}}} ἤπ6 δ]ι8- 
ΠΟ Αἱ 5101 ἔπ15886 ἀθοϊαγοῦ ΘΟΙΒ1Π1π|Ππ), ἃ 4110 ΔΙ 1ΘΠΙΒΒΙ Π.τ15. {π|ὺ Φποίουν 
ΟΥγόρεθαϊϑθ, αιιθ Π1}}}} ΠΤ] 118 ΟἸΓ 556 8 νου ὑϑῦθιῃ Πιβύου: δι 
Β8Ό15. ΡΟ ΒΡοχουπηὺ Αὐιδθοθ Αὐὺ. ΒΠοῦ. τη ὙΥ 4121 ΠΠοῖέ. νο]. ο, 
Ρ. 428, 23 : Πάλιν ἐν τῇ Παιδείᾳ ὅρα πῶς μετεχειρίσατο εἰπὼν, [Εν- 

νοιά ποθ᾽ ἡμῖν ἐγένετο. τὸ μὲν οὖν νόημά ἐστιν, ὃν τρόπον Κῦρος παῖς 

ὧν ἐτρέφετο καὶ τίνος παιδείας μετέσχε καὶ τίνα ἔργα ἔπραξε καὶ ὡς 
εὐδαιμονέστατος ἀνθρώπων ἐγένετο" τοῦτο δὲ ἄλλο τι βούλεται τῷ 

ἀνδρί οὐ γὰρ Κῦρον ἐγκωμιάσαι προήρηται οὐδὲ μέλει αὐτῷ ὃν τρό- 

πον ἐπαιδεύθη ὁ Κῦρος ἢ ἐτράφη ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν ἤθει προάγει τὸν λό- 

γον, ὑπογραφῇ κέχρηται ὁποῖόν τινα δεῖ εἶναι τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ 

τίνι τροφῇ καὶ τίνι παιδείᾳ χρῆσθαι, καὶ ὁποῖον μὲν δεῖ εἶναι ἔτι ἐν 
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παιδίους ὄντα, ὁποῖον δὲ ἐπειδὰν μειράκιόν τις γένηται, τίνα δὲ ἔργα 

καὶ ἐπιτηδεύματα προσήκοντα τῷ καλῷ τε καὶ ἀγαθῷ ἀνδρί ὁ δὲ Κῦρος 

ἄλλως ὄνομά ἐστιν αὐτῷ: Τὴ Ῥγοσορίπδ 1)6 Ὡα1Π. ργεοίαῦ. Ρ. 5, Ὁ: 
ἴΑριστον μὲν δὴ βασιλέα γεγονέναι τὸν Πέρσην Κῦρον τοῖς τε ὁμογε- 

νέσιν αἰτιώτατον τῆς βασιλείας ἀκοῇ ἴσμεν" εἰ δὲ τοιοῦτός τις ἣν ὁ 

Κῦρος ἐκεῖνος οἷος δὴ ὑπὸ Ξενοφῶντι τῷ ̓ Αθηναίῳ παιδεύεται οὐκ ἔχω 

εἰδέναι. τάχα γάρ που καὶ ἡ τοῦ γεγραφότος αὐτὰ δεξιότης κεκομψευ- 

μένῃ δυνάμει τοῦ λόγου ἐγκαλλώπισμα τῶν ἔργων γενέσθαι διαρκῶς 

ἴσχυσε. Οοηΐγῳ ΒυΖοηθηϊ ΟΠΓΟΠΟΡΎΆΡΙΙ, πὖ ΟἸΠΗΘΠΊΙΒΙ, Ρ. 1: 
ὋὉ μὲν γὰρ τὰ Ἑλλήνων εἰς ἱστορίαν ἔλαβεν ἔργα, ὁ δὲ Κύρου διεξῆλ- 

θεν ἀγωγήν τε τὴν ἐκ παίδων καὶ πράξεις, ὅσαι εἰς ἄνδρας ἥκοντι 

τούτῳ ἐξεπονήθησαν, οὖ 41 ὑούδιη Οὐγορεδαϊδιῃ ἰπ ΟἸΓΟΠΙ σΟἢ. βία 

ΓθοορΙῦ Ζοπᾶγαβ οὐτ Ηθγοάοῦ! οὐ ΤΊ πον 1415 Ὠἰβίογϊο ΘΟ ρΡΟΠΘη- 
ἴο5, αὐ ΤΠΘΟΡΠΙΠ] 5 δὰ Αὐὐοϊγοιτη 1. 2, Ρ. 4907 Ο: Ἡρόδοτος γὰρ 
καὶ Θουκυδίδης ἢ καὶ Ξενοφῶν ἢ ὁπόσοι ἄλλοι ἱστοριογράφοι οἱ πλεί- 

ους ἤρξαντο σχεδὸν ἀπὸ τῆς Κύρου καὶ Δαρείου βασιλείας ἀναγρα- 

φειν, μὴ ἐξισχύσαντες τῶν παλαιῶν καὶ προτέρων χρόνων τὸ ἀκριβὲς 

εἰπεῖν, ᾿ηὔθι" Βουρύῳ πἰβύουϊοα, αὖ 81|1ὼ [θα] οβὼ, γϑύπ!θυιιηῦ ΠὈστ 

αθμ ΝΙΘΌΙ γΒ. 5610]. ΠΙβύου.. νο]. 2, ραγύ. 1, Ρ. 116, οἔϊδιη ὑδη- 
απδιῃ βούδμη ἰαθυ]απι ΠΟΠ τη6]1π|8 Θοπηροβιύατη πάϊοανιῦ απδπὶ 
ΒΘΙΊΟ Βοιρίϑπι Ηβύογίαιη Οὐϑθοδη. ϑοα αποά δῖ Ρ]αὔοηθ 
Τ,6ρ. 3, Ρ. 694 Ὁ, ἀϊοθηύθμηι Κῦρον παιδείας ὀρθῆς οὐχ ἧφθαι, Χ 6πο- 

ῬΠποηβ Πρτὰ ἰδηαιδμ) ἢούδηι ἴα θα] πούωθϑθ ορὶπϑῦτιβ ϑϑί 
ΑΥὐΠΘΠξΘΙΙΒ 11, Ρ. 504 Β΄, ΒΩοΙΚ ΙΒ ]. ὁ. Ρ. 29. Θηϊπη ἀνθ  ϊῦ ΠΪ}Ὸ 

Ἰδρϑ ΠΏ 6886. ΘΙΤΟΥΘ, απππ|Π| παιδείαν Ῥ]αο ἀϊοαῦ ΠΟΠ Ἰρϑῖπβ ΟΥΥ], 
Β6α ΠΙΡΘΥΟΤΊΙΏῚ 6᾽π5 ΠΟ Τϑούθ δ 60 ᾿πϑύϊψαύαιη. ἴΓπᾶθ Θοποίθγ 8 
οὐΐδῃι αιιθὲ Θ611πι8 Ν. Α.. 14. 3,» 4.5 [Δ α]αῦμν, Ρ]αὔοη θη [18 νϑυ 18 

Ὁ]οΙΒοὶ νοὶ αβθθ Χ Θμορποηύθῃι, 41] ΟὙγορεθ 18} ΘΟΠΒΟΡΙρΒΘυῚῦ ροδὺ 

Ἰθοίοβ ἄπο ἕθγθ Ρ]αύοηβ ΓΘ ρυ Ὁ]1οθ6 ΠΌΥΟΒ, ἀϊβρυύωῦ 10. Ρ. 25 8. 

ϑογίϑοδαηι 1, ἱρϑίω. 
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5ΊΤΕΗ 

ΓΑ ΟΥ̓ΒΟΡΕΘΤΙΕ 
ΡΑΗ 

Μ.Π ΒΑΒΟΝ Ὰ ΒΑΙΝΤΈ-ΟΒΟΙΧα, 

ΤρΑυτομιτῇ 46 ΟἸοσόγοῃ οὐ 66116 46 θην α᾽ ΗΔ] ΘΔ δ Ά86 
δυγοΙοηΐ ἀ θηὐγῖποὺ ὑοιβ [68 Βα γαρθβ, οὐ ἤχον 16 Ἱπρθϑιηθηὺ ἀθ 
Ιῳ ροβύδνιυ6 βὰν ἰὼ Ογγορόαιθ. Οὐδ ἀθιιχ διμοίθηβ ἐο νη 8 ἰὼ 16- 
συ ἀοιθηῦ ΘΟ ΠῚ. ἨΠ ΤΌΠΊΔΠ ἰδίου! αιιθ, ἄδηβ ἰθα 6] ΧἝέπορμοῃ 
ἀγοῖῦ σοῦϊι ὀὐδ] θυ 568 Τη ΧΙ ΘΑ 5111 165 ἀθυ 5 ἀπ ρυποθ. [Π8- 
βέσιαβ δαορίθηύ 16 θη ]πηθηὺ 46 [ΟβΘΡΠ6 οὖ ἀθ ϑιαιηὐ- ὀγῦμπηθ, οδῶ 
ἀδηβ 16 ἀθυ ΠΙΘΥ 5180 16 ΔΡΡΘΙ6᾽ 46 οϑύΐθ ἀέοιβίοῃ, δῦ ϑΈϊν ΓΘ 16 τόοϊζ 
ἀπ ΡΒ] ΟΒοΡρ 6 ΟὙθο ὀοποθυηδηῦὺ ὕγγιβ, ΤΙ ὉρΡΙηοη 46 οδὺ Π8Ὀ1]6 
ΘΟὨγοποϊοριϑίύθ ἔαὺ ἄἀθρι!8 ΘΓ αβδθόθ βϑ 8. ΘΧΘΠΊΘη Ρδι 465. Ποιη- 
τη68, ἀοηὐ 16 ΠΟΠῚ 561] ρϑιιὺ ἱπηροβθι, 6 ]5 αι Βοββαθῦ, ῬΒΖΙΌΠ, 

Μδύβηδη, Ρυϊάθαιιχ, οὗθ. 115 π᾿ ρυγοηὺ δῦσα ἐραγὰ ἃ 1᾿ν]5 46 

ΘΟΔΠΡΟΥ 4] π᾽ανγοὶύ ρὰ8 ογδιηὺ αἰ νᾶποου αἰ ὍΠ Π6 ἀθνοὶῦ ρδϑ 
δ]οαῦθι Ρ]ι8 ἀ6 ἴῸ] ἃ οϑῦ ουννᾶρθ 46 Χόπορμοῃ αὐἶδιι ΤΟΠΊδπ 
αἀ ἩέξΙοάοτθΡ. Ῥέϊΐζαι,, πηοὶρτό 1’ θῆνιθ 4111] ὡνοῖῦ 46 οὐ ΠΑ Υ οϑί 
1Ππβύτϑ βανδηῦ, Π6 οὐαὖ ΘΘροπάδηῦ ρδ8 ῬΟΙΙΥΟΙΝ 8 ἐσαυῦθι" ἃ 66 5:6 
Ὧἄθ βοῇ βϑῃθπηθηῦ. 

Μ. Ἐγτγέγοῦ ΒῪ δοῃἤου μηδ, Ὠγδῖ8 1] οἷ ἰ6 τηόνιὑθ ἀν ῖν 16 ργ6- 

ΠΟΙ ἀϊδοιό ἃ ἔοπα οοὐΐθ πηδύϊδιιθ ἄνθὸ διυύαπὺ 46 βαρδοιίέ οὐ 
αἰ πραν θα} 106 α6 ἀ6 βῶνοῖν οὖ 46 }πιϑύθθβθι 1] ἀέιποηύγα ατι6 168 
ὄνδηθιηθηβ Ταρρουόβ ἀδηβ ἰὼ Ογὐγορόαϊθ π6 ρϑιινθηῦ 86 ΘΟ ΟΊ θυ, 
ΠΟΙ ΒΘ θη θηῦ ἄνθὸ ΘΘΙΙΧ 4116 ΠΟΙΙΒ ᾿ΙΒΟῚΒ ἀϑη8 165 ΠΙΒύΟΥΊΘηΒ ΡΙῸ- 
ἴϑῃθβ, πιϑΐβ πιδιηθ ὥνθο 16 ἐόπιοίρπαρθ 49 1 Ἰδουϊθατθ βαϊηίο Π 
ΡΙΓΟΙγῶ ΘΠ6Ο16, 1. 4116 ΣΧ όπορμοη ἃ ΒΡΡΥΪΠπιέ ἰὼ ριιΘυ 6 46 ΟΥΤΊΙΕ 
σοί 1ο5 Μδάο68; 2. αιο ἰ6 Ογωχᾶνθ 46 Ιῳω Ογγορέαϊο οϑὺ πιῇ ροὺ- 

[3 Ἐχ οἀϊίοπο ϑομηοϊ ἀουὶ Ρ. 663---682.] Ὁ Ἐπηθπηά. οιηρ. Ργοϊορ. Ρ. 22. 
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ΒΟΠΠΕΡῸ ἸΠ]ΔΡΊΠΔΙ 6: 2. 46π6ὸ Χόπορμοι ἃ ἔδ!ῦ ἀπ ΑἸ ΠΔΟΠΓΟΙΙΒΙ6 
ἀ6 ν]ηρύ-Β]Χ 88. 511 ἰὼ Ργ1586 46 β'αγάθβ, οὺ πῇ ἀ6 νἱηρύ-αὺ Βν 
661160 46 Βωθυίομθ; 4. Θμἤμπ 46 ΣΧ πορμοῃ βθιη]Θ ΤΘοΟηΠΟΙ ΓΘ 
1]-Ππδιηθ, 41] ὦ αἰξόνό ἄδηβ ἰὼ Ογγορόαϊθ 165 ὄνδηθιηθηβ ἀὰ 
Γρηο 6 ΟΥΤΤΙΒ, Ρδ. 66 4111} ΓΩΡΡοΥύΘ δῖ} 165 ν1]]65 46 Τρ υῖδϑὼ οὐ 
ἄθ Μϑβριὶα ἀδηβ ἰὼ τϑύγαιῦθ 465 1)1Χ-1η1116 9, 

1,9 βανϑηὺ 1)ΘβνΊρΟ]6 5. ὑλῶν] ]οἱῦ, Θῃ πηδπη6 ὑθρ5 απ Μ. Ετό- 
τοῦ, ἃ ἀδύταγθ ἰὼ οου π46 465 ἴδ105 τῶρρογύέβ ἀδη8 ἰὼ Ουγορέα!ο, 
οὐ ἃ ἀέτμοπίγου ἰὼ [Ό10]Θ 586 ἀθ5 ρυθανοα ΘΠ ρ]ογέθβ ρϑι 165. δροΐο- 
οἸδίθϑα ἀθ Χόμορμοη ὁ, ὅοη οὐ]ϑὺ ὀϊοιϊῦ οδορϑηἀφηῦ πηοΐη8 46 1π8- 
{1ππὸν Ηόγοάοίθ ἀοηῦ 1] το]ϑυϊθ 16 ὑόμχοϊρηαρθ, 4π6 αὐ} Ὁ]1: ο6]ὰ] 
4Ὧ6 Οὐέβιαβ ροῖτ 6486] 1] ἴδ! ὑου) οι "5. ῥα Οὐ 6 πη6 ρυαηάθ ρῥγάα!- 
Ἰθούϊΐοῃ : 66 41] ᾿'᾽ὼ δηραρό ἃ ἀνᾷποου Ὀθϑιθοιρ 46 ρδύϑάοχαβ. 
ὕπ ἀθ8 ρ]ιι8. ΒΙΠΡΊΠΙΘΥΒ. οϑὺ ᾿᾿δαϊοαύοη ἴαϊῦθ ρῶν Οὐτῖβ ἀπ του- 
816 ἀ4θ ΒδΌΥ]ΟηΘ, θὴ ἴανθιν 46 Τῦθ Μέαιπϑβ, διιαιθὶ 1] οϑῦ 
ΒΙΡΡΟΞέ ὡνοὶν Θηβα16 11]- τη Π16 βιιοοέάό ; οΟρίπΙοη ἀέηιέο 46 ἰοαΐ 
[οπαθιηθηῦ, οὖ δι Πβαηγηγθηὺ τόξα έθ ρδγ 1ἃ δι106 465 1Ὸ]5 4116 ΠΟΙΙΒ 

ἀΟΠη6 6 ρῥγόοϊθιιχ δηοη ΘΠ ΤΟΠο]ορίαπθ αὐ θιιό ἃ Ῥίο]όμπγόθ5. 

ΑΡργὰβ 165 ὑγῶνδιχ 46 βωνϑηβ δΔι1581 ὁο]αισέβ οὖ ἀ᾽η6 τόρ! οη 
ὈΙΘη πηόνιόθ, ᾿η6 σοῃυθηοιί-1} αἀ6. ΥΘΥΘΉΙ ΘῈ ἰΘαγ5 ὑγῶσθϑ, δ 

α᾽ αρτύθι 46 ποιινθῶι (65. αιθϑΌοηΒ. 4115 ῬδγοΙββθηῦ ΥΟΙΡ Θῃ- 
{γθιηθηὺ ἀέοϊἀέοβἑ εἰ ὥνοῖθ 116 186 ΗὟ ΦΙΓΟΙΒ ΡῶΒ Πιδιη6 ΡΘη8ό, 
51 ᾿δαίθιν ἀΠ6 ΘΧορ]θηΐθ ὑγτδἀπούϊοη ἀθ ἰὰ Ογγορέαϊθ (Μ. Ὦδ- 
ΟΙ6Υ) ϑὗν ὄϊέ τηοϊη8 ὄϊοϊρπό 46 ὑϑοοπηοῖίγθ ἰὼ οου ϊπ4θ (68 
ΡΓΘΊνΘ5 416 Τρρουύθηὐ Το βνρηο165 οὐ Μ. Βυέγοί. 10 Ἀ1ΠΘΌΥΒ 66 
ἀθγη]6 ν᾽ β΄ ἐὐδηῦ {ΠῸΡ Πἰντό ατὶχ οοπ͵θούαγθβ, 78] οὐ 4] ᾿πηρουίοιὺ 
εἰθ 1θ5. ΘΧϑιη 161 ἄΥΘΟ ΒΟ01η, οὖ αἰ ὅθ] "ΟἽ" ραν ]ὰ απ] απι65 ροϊπβ 46 

᾿ΔΠΟΙΘΉΠ6 ρσόοργδρῃϊθ, απ 1 Π8016 Αοϑαότϊηϊοίθη ἃ θὰ ΡΥ ΠοΙραΪθ- 
Ἰ]οηῦ 6ῃ γιι6 ἀδη8β 565 ΟὈβθυνδίϊ ηΆ. 

ΡΙαδ οἡ ᾿ὖ Ἰὼ Ογγορέά!θ, πιο 8. 1] 116. 561} 16 4 ὍΠ. ΡΠ556. 86 

Ρουβαδ οι αι6 Χ όμορἤοη γ᾽ αἷΐ οἷν ἀθββθὶη αἀ᾽ ὅθεν πη ΠΙ βίο Ὁ 
οχδοίθ ἀθ γγιιβ. ΤΟ ]θῦ 46 οϑῦ δυῦύθι ἢ ϑϑὺ ρὰβ αΠΠΠ0116 ἃ ἀό- 
ΘΟΠνΡΙ; 11] ΘΠΘΓΌΠΘ ἐοι]οῦΒ ἃ Υ πιούϊθ ἰῷ πο ῶ]6. θη δοίϊοῃ. 

ὁ ψογο 165 Μέιῃ. 46 Ἰ᾽Αοδὰ. ἀθβΒ ἃ Τμπόοῃ, 805 οοτηϊηθηίαίθαγ. ΟὈὉ- 
ΙΏ80Υ. 7, 447. οὖ Βαϊν. 

ἃ Ψογθζ ἰὰἃ ΟἸΠτΌΠΟ]. α6 1 ΗΙδ. 
ΘϑΙηΐα 2, 520. 6ἴα. 

6 ΤΠ| η᾽6βϑύ ρᾶβ σϑυίαϊη (18 66 Δ ΠηθιΧ 
ἉΒΙΓΟΠΟΙΏΘ, 8Δ|1]116] 1’ ἔσο] α᾽ ΔΙ]οχϑη- 
αὐ ἀοἷῦ τἀπὸ ραυῦ6 ἦ6 88 οὐ]όθυό, 
8010 1᾽ ααὔοριι ἄθ 1 οαντασο ἀοηΐ 16 
Ρα716, ἴῃ βϑαναηῦ ὩΠΟΏΥΠΊΘ 1 αὐ 1} 110 

Βουν. ἴῃ [Δϑι. ατθο. 14, 170. Φ46 16 
ΡΙΌΡΟΒΘ 46 αἰδοίου σοί ορ᾽ πο δ 5 
ὉΠ 876 πηόπηοϊγο. 11] πη βυ θη α’ὉὉ- 
ΒΘΓΨΟΥ 16] ατ16 1ὰ ]Ιδίθ 4165. γ015, ἀνδῃηΐ 
ΑἸοχαηῆνο ἀθ Μαοέάδοϊηο, οϑῦ τεραγέβ 
ΟΟΙΏΠΠ6 ἀρρανίοπδηΐ ἃ ΒόϊοΒ6, ὀογϊναίη 
ἀοηΐ 1’ αὐτοτῖι6 πθ μοί δίχθ χὰ ἀ᾿η 
συδηα ρμοὶϊ8 ἀδπ5 οοἰίο μηδ. 



ΌΠ ΤᾺ ΟὙΒΟΡΕΘΙΕ. ΧΥΪΙ 

Τ᾽ ἉΡονὰ 11 νοιὺ ργοινου απ ΤῸΪ ἀοἱῦ τόρποι μὰ ἰὼ Ὀἱθηία- 
βδη06, οὗ αιὐανθο οοὐΐθ βθὰ]6 νϑυύτι 1] αὐτὼ Ρ]τι8. 46. βιρόγιουό 
511 68. ΘΠΠΘΠΪΒ αἰ ΘΟ 568. ΔΙΡΠΊ05. Π᾿ ἀργὸ οϑύθθ τηϑχίμιθ, 1] 

ΠΟΙΙΒ ΠηΟηὐΓῸ 1 ΘΙ Ρ 116 46 θα υ]οηΘ γθηνθυβό ρδγ Ἰὼ ἀξίθοθοη 65 
ΡΘΌΡΙ68 οὐ 465 ρυδηάβ ραρῃβ ρῶν 168 Ὀ᾽θηΐαϊυβ 46 Ογτιιβ, οὐ βου- 

νδηῦ Θηβι 6 αἰ ἸΠΒὑ  ΠΠΏΘΠΒ ἃ 50. ὑΠ]ΟΙΏΡ 6. [},65 ἀόψα}]5. ΘοΠοου- 
ηδηὺ Ἰ᾿ὁἀπιοαύου. ἀ6 ὁθ οοπηπόγαηθ, μ6 βοηῦ διηθηόθ 4116 ΡΟΙ 
ἴδϊγθ βϑῃηῦ ἰὼ ῃξοοϑϑιθέ ο]16Ζ ἔοιιβ 185. Ποιημηθ8 46 ἀένθιορρειν 46 
ὈΟΠΠΘ ἤΠΘιΓΘ ᾿θιγΒ αι] 165. παύμγ 6165, οὐ 46 165 Ῥϑυ ϑο ΠΟ Δ] 
ἀ ΒαρῸ5 1πηϑὑϊ αὐοηβθ. Χόπορῃοπ ὑθυτηϊηθ οϑύΐθ θϑρὸθθ ἀθ ὁοι 5 
ἀ6 τηογα]6 ϑἀαρίέ διιχ ΡΕΙΠΟΙρ65 ἀθ ᾿᾽ἔθοϊο 46 ϑοογδίθ, ρᾶγ πῇ ρᾶ- 
γ}18]6 68 δηΟΙΘΠΠΘΒ ΤΠΟΘῸΣΤΒ ἄθ8. ᾿ϑυβθθ, ὥνθο ἴθ τη ἰδ 6 46 

ὙΙνΥΘ 6 Β0η θηρθ. ΕΒ πηοη ηῦ ΘΟΙΏ ΘΠ 66. ῬΡΘΌΡ]6 νοὶ ἀ6- 
ϑέπότέ, οὐ 4116 δῶ Ῥυ θθθηο 8. 6. 886 βοπύβθῃοϊῦ θ]1π8 α116 ΡὩ 6 86- 
ΘΟΠΓΒ 465 ΟἼΘΟΒ ΠΟΘΙ ΟΘΏΔΙ65, Π᾽δαΡΟΙὐ-}} Ρὰ5 νοῦ] ΘΟ ΔΙ ΠΟΥ Βἃ 

ηδύϊοη ἀ68 Ϊὰ [8 .61106 ἀπ᾽ 6118 διιτοιῦ ἃ 56 ἀξθδΡβθθι" ἀθ 568. ΘΠΘΙΘΠΒ 
ΘΗΠΘΠΊΙΒ, ΓΟΧΠΟΥ 61 ἃ ὍΠΘ ἸΠΙΟΏ αἰ ἐοπ ποιοῦ ἃ 88 ΡΊΟΙΤΘ, ΘηΠη 
[π| ΘΧΡΟΒΘΙ ἰουὺ 16 ἀδηρθιν 4] Υ ἃ ἀ ΔΘ ἀοπΠοΡ 65. τιϑᾶρθ5 6 
565. ῬδΙῸΒ. ΡΟῸΙ 56 ΠἸνΓῸ 8 ᾿ΧΘ 4π6 ργοαπβοϊθηῦ 165 ΤἹΘΉΘΒΒΘΒ, 
ἔγυαῦ ἀθ 865 ϑυιοοὸθ ἡ Γ]165 βοηῦ, 16 ΟΓΌΙΒ, 165 γν08 46 Χόπορμοῃ 

ἄδηβ ἰὼ Ονγορέάϊθ, οὰ 1] ἃ δῖ1 ΘΏΘΟΥΘ ἀοηΠΘΥ ἄνθο ἃυῦ Ὀ] ΒΙΘΙΠΒ 
ΘΧΟΘΙ]θηὐθα Ἰθφοηβ 46 ὑδούϊαιιθ. ἘΠΠ165 ἰοῦ τοράγ6. ΟὝΤΊΙΒ ΘΟΙΏΠΠΘ 
ὉΠ ρΥδΠα ρέπέγα] ; οὐ ομῦ οοπηοῖίγθ 195 Ῥθυύβθϑ, ἀοηῦ οἢ ἸρμΟΥΟἱύ 

δνδηῦ 66 ῬΥΪΠ66 168 Θχρίοιίβ, οὺ αὶ δνοϊθηῦ ἐὐέ βΒοιτηβ 81Χ 
Μδάθβ, ροῦχ τπθ πϑύϊοη 1016 οὖ Ὀ6]] 6 ΉΉΕ6. 

ΠῚ ρᾶγοῖύ, αι Χόμορμποῃ δυγοῖῦ ἀ, ρου ἀέρι 561" 500 ΤΟΠΊΘΗ, 
Β΄ αὐΐδοῃθν ἃ 1᾿ ὀχϑοίπαἀθ ρέορυδρῃ!αᾳθ: δῖ Θοηίγαγο, 1] ᾿ὼ πέ- 
δ!ρέθ:; ρϑαὐ- τ δῆη ατι6 565 Ἰϑοΐθιιβ ΒΡ υοαβδθηῦ τηϊθιχ 46 ἃ 
Πούϊοη. ὥὅδῃβ οϑὶϑ, ὀοϊῃγηθηῦ Β61Ὸ10-1} ΡΟΒΒΙΡ]6 α᾿ἸΠΊΡΊΠΘΥ απ ἪΠ 
διῦθα 51 οχϑοῦ ἀϑηβ Β0ῃ ΟἸΥΤΔΡῸ δι ἰὼ γούναθ 468 Π1Χ-121116, 16 
5010 51 Ρθῖι ἄβηβ οϑὶαὶ 46 ἰὼ Ουγορέαϊθ: 1,6 γέβυϊαὺ 465 ἀἸβοπε- 
ΒΙΟΏΒ ἀδηβ ἸΘΒ4Π61165. 716 νῶὶβ ΘΗἑΙΘΙ, ῬΥΌΠΥΘ, 66 ΠῚΘ ΒΘΠΔ0}]6, οϑίίθ 

ἀθγηἸδ6 ΑΒΘ  ΙΟΗ. 
[65 Τπά]θὴθ ἀοπὺ ρ8}16 ΧἝπορποηϊ, ρᾶγοιϊββθηῦ αἀϑροσ δἰγθ 

Ιθ8. ῬΡΘΌΡΙΘΒ 416 ποῖα ΘΟΠΠΟΙΒΒΟΊΒ 8ΔΕ)ουΓ πὶ βοῖιβ 66 μοη. [268 
ΤἼΘΠΘΒΒΘ5. 4} ΘῈΣ δἰγραθ, οὐ 1 Ῥγοροβιθοη 6 ἴαϊῦ Ογυῖιβ 
ἃ ΙΘ ΓΟὶ, ἀθ 16 ὁ οῖβι ΡΟ Δι ΙΓ ἀθθ ἀἸΠ σθηΐβ 41 ρα - 

ἰδροϊθηῦ ἉΙΟΥΒ θα Μδαᾶθϑ οὖ 195 ῬΔΌΥ]ΟΠΙΘη58, ποῖ ἀοημθηῦ τ1η6 
ϑταπηάθ ᾿ἀέθ ἀ6 1ὰ ρυΐϊδβαμοθ 46. οϑβ [πά]6η8, ἰδ 116116 π6 βωπτοὶ 

ΓΟντορ. 6. Ηαιεμίηβομ, ρ. 58, τρο, οἷο. 8 14, Ρ. τη8. 
ρ 



ΧΥΠῚ ΝΟ ΝΕ. ΟΒΒΕΕΝΑΤΙΟΝΒ 

ΘΟΠΥΘΉΪ ἃ ΔΘΙΙΠ6 Πδύϊοη ΟἸΓΟΟΠνΟΙΒΙΠη6. [86 ΡΠΠ]ΟΒΟΡΙΘ ΠΒῦΟ θη 
δ]ουῦθ οοροπάδην χιθ ΘΒ. ΟΠ] ἀόθηβ, ἀοηῦ 1] βούῶὼ Ὀϊθηΐοὺ ααθ8- 
010, βθυγοϊθηῦ ἀἄδηβ 165. ὑγοιρ9 8. ἀὰ τηοηδια 6 [πά]θη, 66. 4] 
Π᾽ΔυΓΟΙύ ρὲ. δέ ργαύιο ]θ, 51 66. ῬυΪπη06 οἷ τὸρῃ 6 βιὰ 165. ῬΘΌΡΙΘΒ 
ἀ6᾽ ΤΙπαα5 οὐ ἀπ ααηρθ, ἴμῷ Θοπ͵θούανο 46 Μ. Ετόέγθί, (αἱ 8α0- 
ΡΟΒΘ 165 [πα 168 ἀθ ἰὼ Ογγορέά!α δύ 198. πθιύδηβ ἀθ 1 ΠΟΘ 
ΟΟΙ]ο 49, φυσχοῖῦ ἐῤέ Ρ] 5. νυ] ΒΘ }} Ὁ]8}016, 81 165. ρύθινοθ ἀοηΐί 1] 
ΓΡΡ16 π’ θιιββθηΐ ρ88 δέ το] 5 [Ὁ] 0165; ἡ Θῃ Ἰπρϑγᾶ ρᾶ 66}16- 
οἱ. θίοῃ 66 βωνϑηΐύ, ἰ[θ5. ασθοβ ἀὰ Ῥοηύ- χη ἀγωηῦ πῃ (ὐδιιοδ 86 
ϑῦ ἂῃ 'Γαπαῖβ ἀδη8 ἰθι γοϊβίπδαρθ, οὐ ὑγοιναηῦ (65. ΡΘΕ Ρ]6 8. ΠΟΙΤΒ, 
168 Οοἱοθθθ, 4} τϑρᾶγάθ οοπηηθ ΕἸΒΙΟΡΊΘηβ, 165. οὐαγθηῦ [η- 
ἀἸθη8, ρᾶγοθαιθ ἄδηβ ᾿θὰ} βυβύδπηθ 46 ρόοργδρῃϊθ, [65 [π668 οἵ [9 
ὐδποαβθ ἐνοιϊιθηῦ ᾿πβθρᾶυ Ὁ ]θθ. Μ. Ἐτόγοῦ δαγοῖῦ αὐ [αῖγ οἰύθη- 
ὑοῦ αὐ᾽ Πέγοάοίθ πθ ρϑ116 ροϊῃὺ αἀη ρᾶ 161] βυβύδιηθ, ᾿τηὰρὶηό 
ΒΘ.]ΘΘηὗ Ρδι 168 ΘΟΠΡΔΡΉΟΠΒ α᾽ ΙΊη685 αἀ᾽ ΔΙΘχάπαγθ, οὖ ρδι θοη- 
Βόφιθῃῦ ροβίέτχιθιι δὰ ὑθρ8 4 Χόμορμοη. [1 πθ βογοιύ ρὰϑ 
ΠέδηΠΠΟΙΠΒ ἹΠΊΡΟΒΒΙ]6 4116 165. ΤἹΟἤΘθβοΒ 46 ἰὼ Ο]ο 146. ϑιιββθηῦ 
ἴδιῦ ἀμ ΘΙ ἃιχ ΡΘῸΡ]Θ5 ααἱ ᾿ΠΔὈΙοΙ6 πὲ 16 ποῖ ἀ᾿ [Πα ]Θη85, πϑῦϊοη 
ἀοηύ ᾿οραΐθηοθ ἐζοιῦ οόϊδῦγθ. 11] δὴ ριυὺ δῦγθ ἀθ πηδπιθ αἴθ ἀ68 

ΡΔΥΒ δΒι0πέβ ἃ 1᾿ ΟΥγθηῦ ἀθ οϑῦθ ῬυΘΏ δ οοηὐχμέθ, θΘομηιιθ ἃ ῥΡγό- 
βθηὖ ΒΟ. 168. ΠΟΙῚΒ α᾽πηϊηόνόϊῳ οὐ ἀ6 δ άπι615, οὺ ἕουῦ γθῃ}Ρ]18 ἀ6 
ΠΪΠ65 ἀΟΤ Β, 4] ΡῈ. οϑὐϊθ γϑῖβοη Β᾽᾿ρΡρο]ὸγθηὺ ΤὈέγϊθ, βυϊναηΐῦ ἰὰ 

ΡΘΙΔΡ. 6 46 Θὐχωθοηΐ. 

ἴΠπ ρᾶββᾶρο ἀ' Ἡόνοδοίθε ἃ ἀοπηό ἴθι διιχ ὀοηῃ]θοῦμοβ ἀθ 
Μ. Βυέγου. Οὐδὺ δποίθῃ πιβύουιθη Υ ρδγ16 ἀθϑ ΤΠ 616 η8, ΡΘαΡ]6 ἀὰ 
ΒΟΒΡΠΟΙ : 1] πἰοδὺ ρᾶβ διι581 ᾿παπΠ[ἔέχθηῦ αι 16 ρθηῆβ 1016 

Αοϑα δηλ οΙθη, αΑὟ 116 [πά]6η8, οἷ Θ΄ παϊθηβὶ. Ἡοϊβίθηϊιβ οὐ 

γν ββϑιηρ 586 βοηῦ ἀέοϊαγέβ. ροὰν οϑύΐθ ἀθγηϊὸγθ ἰθόοη 4111 56 
ἴγοῦνθ Θοηἤτιτηέθ ρδι πη ἔγαρτηθηὺ 4 Ἢ 9] ηοιι5 πὶ οὐ μὰν Τ᾿ αἰονό 
Ὧθ δου!αχπ, 46 δίσαροῃσ, Δ᾽ ΑὙΊθηΡ, 46 1 ἐογῖναϊη ΟὙθο ἃ 411 Ποῖιβ 
ἄθνοῃβ 16 ροδιηθ 465 Ατροηδιιῦύθβα [διιββοιηθηΐ δἰίγιθιιό ἃ Οτρόο, 

' ΟἿ σομηοὶΐ βυγ-ἰουΐ 66116 46 Οτ- 
ηιομοκῆαηνα ἀΔῺ5 165 τηοηΐβ ῬΑ Δα γ68, 
ϑιπέβ αἱ βυδοϑῦ 46 Ἰἐθιβοη δ 88 
16 ΡᾶΥ5 468 [,8Ζ68, 411] οϑῦ 1 ΔΠΟΙΘΠΠΘ 
ΟΟΙ]οΠΙ 46 ΠΥ ΒΡ βδπ. 

ῖ-- -τβηρας ὁμωνύμως τοῖς “Εσπερίοις 
καλοῦσιν. ϑῖγαϊο 11, 242. 

κ Ἡεγοά. 4, 28. 
1 Αοδα. α685 [ἡβοὺ. 4, ύοᾳ. 
ἃ Βόσπορον δὲ πλεύσαντι Σινδοί. 

ἄνω δὲ τούτων Μαλιῶται Σκύθαι... ... 

ΘΟΠΟ]. ΑΡΟ]]. 4, 422, {01 Ἰοροπᾶ, 
Μαιῶται ΡΙῸ Μαλιῶται. 

Ὦ Μετὰ δὲ Μαιώτας Σιντοὶ ἔθνος 
Ρουθ. Ρ. 29. 30. [1 [αὖ ΘΠΘΟΥΘ ΠἰγῸ 
ἀδΔη85 66 ρᾶββᾶρα Σινδοὶ ροῦν Σιντοὶ, 
Ρυϊδααοη νοὶϊῦ αρτὸβ Σινδικὸς λιμήν. 

Ο Τ1}0.11, 220. 
Ρ ῬροήρΙ. Ῥομῃῦ ἔπιχ. θά. Β]δηα. 

Ρ. 131. Οὐδὲ δυΐθαν τηϑῦ 16. ραῖβ8 468 
ΘΙΠ665 οἱ ΠΙΠαΙΘ 5. ἃ 540 Ββίδαιθβ (6 
Ῥαηθοαρθ, ψν1}16 ἀὰ οβρῆοσθ ΟἸπι- 
Πγόγ]θη. 

ᾳ Σιντῶν δ᾽ ἀγερώχων, ν. 1044, 16- 
σοπά. Σινδῶν, 



ΦΌΗ ΤᾺ ΟΥ̓ΒΟΡΕΘΙΠ. ΧΙΧ 

ἀθ Ῥοιῃροηϊιβ Μοίαῦ, ϑηῆη 46 Ν᾽ Ιθυμιθ ΕἸδοοιβ5. [πὸ βθι]6 

Ιϑἐύγθ, οἵἱ ᾿Π6 511}0|6 ὑθυπλ  Π ΒΟ η ΟΠδΠΡῸ βοινθηῦ 16 ΠΟΠῚ 4685 
ῬΘΌΡΙΘ5 οὗ βουῦὲ ἃ 168. αἰβυϊ ριον θηὐγθ οαιχ, βοιῦὺ ροῦν ἀέβιρηοι 
Ιϑὰν αἰ όνθηξθ οὐἹρῖηθ, βοὶῦ ροῦν οοπβίδίθι ἰθι ὀπη]ργαίίοη. 
ΟἸύοηβ- Θ τ ΘΧΘΠΊΡΪΘ : [65 ΠΥ ἸΠΌ]ΘηΒ, Σίέντιοι, παι οΙϊΘηὐ αι ΘΟ 
[1516 46 Πιϑιηποβῦ, θη ραβϑδαηῦ ἀϑηβ ἰὼ ΤΉΓδΟΘ, 115 η6 β᾽δρραϊὸγθηῦ 
ΡΙῸΒ ατι6 διηΐθθ, Σίντοιὰ, Οἡ πὶ οὈ]θούθυω βϑηβ ἀοιιίθ ἰὼ αἰ ν ΒΊ 0 ἢ 
46 πᾶ δάτηϊθθ ρδι 165 βέορτδρμθ Ασαῦθϑ, βοι18 [65 ΠΟΙῚΒ (6 
ΗἩδπὰ οὐ ἐθ ϑ'ϑηά, πηϑ15 6116 π᾿ οὐοιῦ ρῶβ Θοῃηπθ δῖ ὑθιηβ ἀ6 Χόπο- 
Ρβοη; Ἃ1]|Θὰγ5. 195. ΘΙ π68. ὯΘ Ῥοιπγνοϊθηῦ ἄγον δθαη Γαρρουῦῦ 
πηδη16 ἄ]οϊρσηό, ἀνθὸ 165 μαι ύϑηβ 468 θογάβ 49 ᾽Ἴπάπβ. [268 ργθ- 
ΠΪΘΙΒ ὐοϊθηῦ ἃῖιι ἀθῆβϑιιβ ἀθθ Μέοΐθβ, οὖ ἰδιίβοιϊθηῦ ρᾶυῦϊθ (68 
ΘοΥύ ΘΒ Χ, 115 ἀνοϊθηὺ ἄπο 165 ΠΠΟΘῸΤΒ βαναρθ8 οὖ ὡργθδύθα, 66 4] 
Π ΔΠΠΟΠΟΘ οδνθ ΠΠ6 πϑύϊοη Ρυϊβϑδηΐθ, [18 ἤἥγθηῦ πέθϑηῃημηοι 8 
ααθ]ατι65. ᾿ηναϑίοηβ, ἀοηὺ 115 ρου ἀϊσθηῦ 16 ἔσυῦ ἀνθὸ ἰθαν ᾿ἰοιέ, 
ϑαϊναηῦ πη6 ὑγα ]οὴ απ Ν᾽ αἰέν! ΕἼδοοια. ποῖα ἀέβιρηθ ἀ᾽Π6 
Τδ δ 6 ΠῚ ΡΘῖι ΟὈΒΟΙΓΘ ἀδηἢ 665 ΥΘΙΒ: 

Πορθηθγθϑαιθ ταπηΐ ὅ1η61, σ]οτηθγδηΐαθιθ ραίθυηο 

ΟΥΤ]η6 ΠΠΠΟ οὕϊδτα τηθίπθηΐθβ νυ ΌΘτα {ΥΓΏΔΒΥ͂. 

Ογτὰβ ἴογοω 165 ΟΠ] ἀέθηβ 46 ἴδϊγθ 1ἃ ρϑῖχ ἄνθὸ ἰθ8. ΑὙΡΠΊόὨΙΘΗΒ. 
ΤΠ εδύ ὀνιἀθηῦ ρδν ὕοτιβ [65 ἀόέδ11}5, αα’ οπ ἔσοινο ἄϑηϑ ’ὼ Οὐγορέαϊα 
ΒΌΠ 16 ῬΥΘΙΏΙΘΙ 46 665 ἀἄθιχ ρϑαρίθβΖ, αι Χ ἐμόρηοη, ὀομηπιθ ΟὈ- 

βθῖγθ Μ. Βυέγουδ, ηἶὼ ροϊηῦ νοῦϊα ρϑυ]ον 465 Αββυυῖθηβ 46 ἰὼ Μό- 
Βορούδῃη!θ, πιδῖὶβ 468 Ομ 68, παύου ἀοηῦ ἀπ ραυῦϊθ πϑὈιϊοιύ 
δ] Π141 ἀπ Ῥοηύ- αχιη οὐ "δαῦτο ὧὰ Νογὰ ἀ9 1᾿Ανπηέπιθ. Οδαχ- 
οἱ Τπτοηῦ ΘΟμπι5 ἀἄδηβ ᾿᾿δηύϊααϊἑό βοιθ 16 ποπὶ ἀθ5 ΟΠ] ἀέθηβυ, 
ποῖ ἀότινέ, βυυϊναηὺ Εππιδύυθ, 46 ο6 1] ἀθβ ΟΠ γ 989 Ὡρρϑ]]έβ δ 
ὑθπη8 4 Ηοτηδγο ΑἸ]βοηθβ, ϑηβυϊίθ ΑἸΥΌΘΒ9. 

ῬΘΥΒΟΠΏΘ ΠἾΡΏΟΙΘ 4116 66 ὈΘΕΡΪ6 8᾽ ἐῤοιῦ ϑηὐὲγθιηθηῦ δάοηπέ 
δὺχ ὑγῶνδιχ 4685 ΤΏ]ΠΘ5, οὖ ΡῶβΒΟῚ8 ρου αἰ ΠΔΌ1]95 [ὈΓΡΘΓΟΠΒ. 
Βοομιαγύ οἷΐβ ἃ οθ βυ)γθῦ τῇ ρᾶβθαρθ σαγθαχ ἀπ Ῥο]ογοθύϊθοη 49 

Παϊηθαιθί. Οδίζθ γόραϊανϊοη ἤδῦ οαῖιβθ αὰθ 16 ποπὶ 46 ΟΠαΙν θ68 

τ ϑηιαος ἤν ϑῳμναοηι, αὖ ρ5185 ἐ67- 2 γι. ρΡ. τοι, 185, τού, εἴς. 
γαγιην οὐέογίθιι5 οοπαϊία 65ΐ. 1, 10. ἃ Αοϑδα, (65 [ΠΒ0Γγ. 4, 594. 593. 
Οδϑῦ 'ῃ6 ΘυσΘΓ, 66. ῬΡΘΌΡΙ6 πη νοῖί "ΘΙ. 12. 278. 
Ροϊηΐ α6 ν11]]68. ο Ἐπιβίαιῃ. δα ιοηγβ. Ρετῖθρ. Υ. 

5. ΑΥὐροῃ. 6, 86. η68. 
τ ΤΕυογα. 2, 98. ἃ Πιαά. 2, 857. 
ὰ ΘοΠο]. ΤΠ μπογα. δα ἢ. 1], 86. 50. 12, 278. δίθβρῃ. ΒγΖ. 
Χ Θίγαθ. 11, 241. Ιῃ ν. 
γΥ Ατροῃ. 6, 86, 87. ἐΒοΟἢ. ῬΠΑΙ]θρ'. 3, 12. 

"2 



ΧΧ ΝΟΠΝΕΙΕΒ ΟΒΒΒΑΝΑΤΙΟΝΩ͂ 

ὁοἱύ βοιινθηῦ Ρ}18, ρᾶν πηόθοηυπηῖο, μοι 16 ἴογ δ οὐ ὑοπίθβ βογύθα 
αν σ ἢ. Οη Ιθαν οὐδυῖθιιθ τηδπηθ ἰὼ ἀόοοπνουίο 46 66 πηϑίδὶ, οὐ 

Ὧἄθ Γανὲ 4] 16 ἴδ! βϑυνὶν ἃ πο5 θθβοϊπαὶ. ἢ οϑὺ ἀ᾿ δυξψαπὺ πιο πβ 
ὀξοπηδηῦ η16 οοὔΐθ οσοιπρδύϊοη Πύ ΠΘΡΊ]ΡΟΥ ατῖχ ΟΠ Ύ 65. ἰὼ οα]- 
ὕπ|6. 46 ἰθυγΒ θ᾽ 68, αὖ 61165 ἐὐοϊθηΐ βιθπιέθθ ἄδηθ ἀπ ρῶΥ5. ἃὐῖάθ 
οὐ τηοηΐπθιχῆ. [ὦ νϑηΐθ 48 1618 ΟανΓαρΘ 5. ἰθὰ ΟπΓΉβϑοῖῦ 16 
Πόοθαβαῖὶ ; πηδ]8 Π6 165 ΘΗ ΙΟἰββαηῦ ρδ8, 115. θαυσοηὺ ἀ᾽Δθον ἀθ8 

ὑΓΟῸΠΡΘ65 ἃ ἰὼ 80146 4 Αβέγαρο, γοὶ ἀθϑ. ῬΘυΒΘΒ ; Θηβα 6 115 56 ΠΠντὸ- 
γϑηὗ ἃ ἰὼ ῬΥΟ Θββίοη ἀθ5 ὈσΙρθη 5 σι, ΠῚ π6 οοδβὸγοηῦ 46 1 ΘΧΘΥΙΌΘΙ’ 
511 16 ὑθυυ! ΟἸγ6 ἀθ8. ΑὙὐτηόηϊθηβ, απ τηοπηθηὺ οἷ οθιιχ- οἱ [ΘῈ] 

οξαδγθηῦ, ρᾶ, 16 ΘΟη861] 46 ΟΥ̓ 5, τΠ6 ρουθοη 46 ΘΒ ΤηοηὐρΠΘ8 

411 ἐὐοιὺ ἀθηιθιιτέθ ᾿ποι]ῦθ, απο αι 8}16 ὺ ὑνὸβ [ου ]6 πα, Οὐδ ἔα 
τηόνιθ α᾽ δύ᾽6 τϑηιᾶγαιό, ρα ]1541}} οοηδίωϊθθ ἰὼ βόραγδθοη (65 
ΟΠ Ιγ θ95 ἀνθὸ 168 ΟΠ] έθηβ οὺ ποῖιβ τηοηύγθ 1 ΟΓΙΡΊΠΘ, }πϑαπ ἃ 
ΡΓέβθηὐ ᾿ποόηητιθ, 46 665 ἄθαχ αἰ εέγθηθθα ἀέπομηηδίϊοηβ. 1] οοη- 
νἱθηὺ 46 1 ἐσ] ΔΙ ΓΟ ρᾶν 6 ποῦν 6 1165 ΓΘΟ ΘΓ ΌΠ65. 
πη Οσνυαρθ δι᾿ ἰὰ τούγαϊυθ 465 1}1Χ-1}11}16, Χ ἐπορθοη ποῖιβ 

αἸύ, αὰθ ἰθ5. αὐθοθ, ἃριὃβ ἴῳ δία] 46 ππαχα, αἰ σδγθηῦ ἰθὰν 

ΠΊΔΙΌἢ6 νδγ5 1 ΔΥμηέηϊθ, οὗ απθ ἰθ5. ρέμέγαιιχ Ῥθυθ65. ἀγδηῦ ἄνϑθο 

ΘιΧχ ἰθ5. Μυρ ΟΠΙΘΉΒ, [65 ΑὙΠηέπΙ θη 5 οὗ 165 ΟΠ] ἀόθηβ ΤηΘΥΟΘΠΔ1165, 
νου θηὐ ΒὌΡΡΟΒΟΥΙ ἃ ἰθι θηὐγέθ ἀδηβ οοὐΐθ οοηὐγέθ. Οὐδὺ μιβίο- 
ΤΙΘη δ]ουίθ ἐοαὺ 46 βιι1ύθ, 416 Ο05. ἀθ ΠΟ 5 ἀϊοιθηῦ Ὀτῶνθβ οὗ 
Πργθθ., ΑἸτὶὸ σοηὐ 110, 1] Ρ8116 Φ1]1Θῖ8 ἀθ8. ΟΠ γ θ68. ΘΟΠΊΠΘ 
ἀἼπ6. πδύϊοη ΒΟΌΙΪ56. δχ ΜΟοΒυποθοΙθηΒ οὐ νἱναηῦ ργοθαπθ ἰοιίθ 

ἀα ὑγῶνα}} 468. [ὈΡΡΘᾺΡ ἀἄδη8 16 νοϊβίηδρθ 46 ϑίπορθ. [|5 αἰπέ- 
τοϊθηύ ἀθ5 ΟΠ] έθηβ, βϑίοῃ 1], ρῶν ἰὼ πηϑηϊὸρο ἀοηὺ 118 ὀξοϊθηῦ 

δι πόδ᾽ ; 11 165. δὴ ἀἰβθϊηριθ ἕο] 6] Θθηῦ ἀφ 1᾿ ἐπιιπχέγαξοη 4685 
Ραϊΐβ, 4ι6 165. ΠῚΧ-τ 116 ρϑυοουγίνθηῦ θη Α8165. [) ̓ΔΡΥδ8 ἀπ Ρᾶϑ- 
βῶρθ 4 Ἡϑοδύόθ, ὁοθ. ἀθυῃῖθυ ΡΘ.Ρ]6 ΠδϊθοΙὺ ὥνθο 165 ΑΥΠΠέΠΙΘΠΒ 

5 ἡγε Ποιδηιιθ ομαίψθς ναδίά ζοΥ- 
μᾶσθ [ἰφιιοδοϊί. Νιτρ. ἄδη. 8, 4406. 
Οπμαϊνδ5 αρροϊϊαΐων ζογυγινην, χιῖα ργὲ- 
γι αρια Οἠαΐγδας..... Τγυογζιηι 
οεἰ. ὅουν. δα ἢν. Ῥοριειζὶ βδιηνέ, αρτα 
γιιο5 παϑοῖϊίι" ΖδγΥ νη, τι66 αὐιιδὴυθ 
αἰἱοϊίιν οἰναϊψ δα ἥρδα ηναϊογίθδ. ὅδϑυν. 
δα Δδη.1, νὃ. 

ἢ Χάλυβος Σκυθῶν ἄποικος. ὐδοῦγ]. 
ϑερί. δα 'ΓΠοῦαβ ν. 756, 0] 5600]. 
σεσωματοποίηκε γὰρ τὸν σίδηρον. Μ. 
ἀδ Ῥοιιρίρηδῃ ὑγαά τις 16 ραββαρο ἦ8 
06 Ροδίθ, “16 ἴδ, 66. ᾿πουΐθ] ῬΟΊΒ01 
465 ϑουίπεβ,᾽ Ττυδα, α᾽ Ἰβοῦγ]θ, ρ.ττύ. 
(δ 41 ρῥ]υϊόί 5ρηιῆθ: “416 [6 αα] 
ΠΟῈ5 νἱθηῦ 465 ον .Π 65, 48] ἃ {6 ἰγαη8- 

Ρογίξ α6 14 ϑουίῃϊθ οὰ 1] ογοῖί. 
ἱ Απητηΐϊδη. Μδγςο]]. 22, 8, οἴα. 
κ (θη5 Οἠαϊψθιηι, ατγὶδ ραΐίθη5 οἱ 

οὐἴέιδ ἴηι αργίϑδ. Δ᾽]. Ε]δθο. 4, ότι. 
γιά. ὅΐομοὶ. ΑΡ011. Αὐροη. δὰ [40. 2, 
ΙΟΟΥ. 

1 Θ6Π0]. ΑΡΟΊ]οΠ. Ἰοο. Βαργ. οἷῦ. 
πὰ ΟὙΤΟΡ. 2. Ρ. 202. 
Ὡ 14, Ρ. 2οο. 
9. οἱ Χαλδαῖοι ἐλεύθεροι καὶ ἄλκι- 

μοι..... Ἐχρ. Ογγ. θα. Ηπίοῃ. Ρ. 184. 
Ρ -- -ὑπήκοοι τῶν Μοσυνοίκων. 16. 5» 

Ρ. 894. 
ᾳ 1ἃ. Ὁ: 408. 500. 
τ Τὰ. Ρ. 184 οὐ 425. 
5. --Χάλυβες καὶ Χαλδαῖοι ρΡ. ὐτύ. 



50Π χὰ ΟὙΒΟΡΕΘΙΠΙ. ΧΧΙῚ 

ΡΒ. (65. τηοηὐβ ϑογάϊββοβ. [ωθὰν θυ! ον 6. ὀὐοῖῦ ΠΟ ρ0 (6 
Ιῳ 1) 5}}Π1θθὸηθ, 46 Ἰὼ Ῥμωβίθμο οὐ ἀθ ἰὼ ΟἸνουζδηθ, ρυονίηοθοβ ἀο 
᾿᾿Ανπιόμϊθ᾽ οὐ ὡνοῖῦ δι Νουα οο]] ἀοβ ΜΙ ΔΟΙΌΠΟΒ, ὩΡΡΟΙ]όβ ἀθριβ 
Θαπηϊθηϑὰ, (δα Ομ γθθ5. βοηὺ ἰοὸβ ΟΠα!ἀόθμβ ἀθ ἰὼ Ογτορέα!ο. 
165 διιΐγσοθ, ἀοηΐ ὀθιχ-οὶ ὁδοϊθηῦ τη6 ΘΟΙΟΠ16, ὡνοϊθηῦ ΘΟηΒΟΙν 

Ἰθιι" ΦΠΟΙΘἢ ΠΟΙᾺ ; 115 ἀθιπθιγὸγθηῦ [οι]. 5. ΘηὐΓ6 ΘΙπορο οὖ Ατηϊ- 
βαθὺ, ΔΡΟΙ]ομ5 46 ΠΠποάΘΒ. 168 ΓΩΡΡΙΌΟΘΠ6 465 οὔΐθβ τι Ῥοηύ- 
Ἐλιχίη, ροῦν 168. πηθέγθ 8111 168. θοῦ β ἅτπι ΤΟΥ ΠΟ ΟΠ Υ; ΟΎ]αχ 
Ι65. ΡΙαθθ θηΐύγθ ἰθβ ΤΙ θαγὸμθβ οὖ 165. Αββυυῖθηβ ἀὰ Ῥοπύξ; οπῇῃ 
ῬΙη8 ΘΠ 556 ἰὼ ΒΘοομ6. ΟρΡΙΠΙ θη, 6 ἤχϑηῦύ ἰθι ἀθιηθαγθ ΡῈ 
Ὧἀθ Τπόνηιβογγθ Οδὺ 1]υβύγθ παύι δύο θὴ ἴαιὺ ὑγὸβ ὈΙΘη 18 
ἀΠΠόγθηοθο ἀνθὸ 1θ5 Αγηχόηο- ΟΠΙΎθ6 8, σοηδ Αὐπιόπο- Οἰιαίψδ68 ἃ 
οἷν (μαϊἀόθηβ 46 ἰὼ ρϑύϊ8 Αγηγέῃιθ ". 

Χόμορμοη ἴαϊῦ τηθηὐϊοπ ο ἀη ργόβθηὐ ατι6 γτιβ ἄχ ατιχ ΟΠ οβ 
(65. ΥΡΊΘΠΒ, οὐ ἀπ οὐαγρο αα Ὅη ΡῈὈ]1ὼ οὴ ϑυυΊθη, Συριστὶ, ΔΡΓῸΒ 
Ιὼ Ρυ186 ἀθ Βωθγίοῃθ, ροῖτ ΟὈΠΡΘΙ 565. ὨϑθΙδηΒ 46 56 τη ΘΓ 16] 
ἀδη8 ΙΘΕ.Β ΠΤ] ΘΊΒΟΠΒ, ἰθι ργοπηοθυϊαπὺ ἃ οϑύῦθ Θομα θη ἰθιι οτἂρθ. 
Οεὺ ἐουιναίη ᾧ νοΐ ρᾶυ]θι ἀδηΒ 66 ρϑβθαρθ 465. ΑΒΒΥΡΊΘΩΒ ἃ 4] 
Ιο5. ασθοβ ἀοπηοϊθηῦ 16 ΠΟΙ 4θ ϑυνΊΘηΒ ὦ, [68 ῬΘΕΡΙΘΒ α116 ΠΟΙΙΒ 
ΘΟΠΠΟΙΒΒΟΩΒ 5008. οοἰΐθ ἀθυ δ ἀδπομηηδύϊοῃ, ἐὐοϊθηῦ ΡΙΟΡΙΘ- 
ῃηθηὗ ΦΡΡΘΙΙέβ ρϑι" [95 ΟὝὙΘΟΒ ἀγαμιόθηδ 5. δϑιμναηῦ 1’ πβαρὸ 46 βἃ 
πδύϊοῃ, δύσαθομ ἀοηπθ 16 ΠΟΏ] 46 ϑυγΊθηΒ ἃ ΝΙηι8 οὗ ἃ Θόμηγ8- 

τηἷδ΄, δῦ ΦΡΡ6116 ᾿᾿δποίθη γτουϑιπηθ αἀ᾿ ΑΒΒΥΓΊΘ 1 ΘΙ ΡΙΡῸ 65 ΘΥΤΊΘΗΒ, 

τὴν Σύρων ἀρχήν. Ῥοιηροηῖιβ Μόϊω ΘΟΙΡΥ μα ἀδηβ ἰὼ ὅν, ἰὰ 
Οὐ 16- ϑυτῖθ, οἷ ϑΥΓ16 ΟΥΘΊΙ86, ΘηὐγΘ ἰ6 Γὰθδη οὐ ΠΑ ΒΉ ΠΡ δη, ἰὼ Μόέ- 
βορούδιῃϊθ, ἰὼ 1)ωμπιοβοδηθ, 1 ΑἀΙαθδη6, ἰὼ ΒΩθυ]οηΙθ, ἰὼ «πάόθ οὐ 

Ιὼ Οὐμαρθηθ δ. Τουὺ 16 ρᾶὰγβ ἄθριῖθ αθυοηθ Ἰπδαυαιι (ΟἹ ἔθ 
ΑἼβθιιβ οὐ δ Ῥοηύ- πιχῖη, ὄὐοιῦ Ποθι6 ρᾶν αἰ ΓΘμΒ. ΡΟΌΡΙΘΒ 
ΘΟΠΏΙΒ. 6 σόηέότδ] βοῖι5 16 ΠΟ] ἀ6 ϑ'υυθηΒ. [Γι δογιύαγο ἱ οὖ 165 

Ὁ ΑΡ. δίδβρῃ. ΒγζΖ. ἴῃ ν. Χάλυβες. Ραβϑβᾶρο (6 Ψἐγέχηϊθ γϑ] δ ἃ 66 ΡβιΡ]ο, 
δ ταῦ: 12. 570. 
Χ Ῥορ. Μεῖὰ 1, 19. 
Υ 1ἃ. 2, 370, Ιοο5, ἀγχιάλων Χαλύ- 

βων 4, 1475- 
Ζ ῬΟΙΡΙ]. Ρ. 21, 32. 
ἃ Ηϊβι. Ναΐ, 6, 2. νι, τα. 12, 

515 5. ; , 
Ὁ ΤΟΘρυὶβ 418 7᾽δἱ σοτηχητηϊαιιό. 668 

ΠΟ ΡΒουνδοηΒ ἃ 1᾽Δοδαέμηϊθ, 7᾽81] δὰ 
ΠΟΙ ΠΟΙΒΒη66. (6 06116858 46. Μ. Μ:- 
ΟΠ 86115 ΒᾺ} 168 ΟΠα]αέθηβ. 1] ργόϊξθπα 
46 οοὰχ ἀπ Ροπύ- πιχὶη οὐ ΟΠ] ν 065 
Ὧ6 ἰαϊδβοϊθηῦΐ δηΟΙΘηπθιηθηῦ ἡ .Π6 
τηδπηθ ὨΔΙΊΟΩ ἅνθς 165 πα] ἀέθῃβ ἦἊ 
1ὼ Μέξβοροϊζδχηϊθ, οὰ ρΡϑ᾽θγβ Πού θα 
Ὧ(6 668 ραβϑύθιυβ νηγθηΐ 5᾽ ΐα }]1ν. (δ 

7ιαμπροίννη ζογγιι ὃ Κεγγιώη, δορίθη- 
ἐγϊομιαῖίθ οἰ (65 15, 12. τὴ6 Ρᾶγοὶῦ τιη8 
Ῥύθανα ἀέοϊθῖνθ. [6 βανδῃΐ οὖ π61- 
ΟἸθιιχ Ργοίθδβοιυ ἀὧ(θ (οὐὐϊηρσιιθ 6η 
ΤΆΡΡοΙΐΘ πέδῃχηοιηβ αἰ Δαΐτο8, 4] 
ἴαυιϊ 1ἴτθ ἀ8η8. 505 ῬΙΌΡΙΘ ΟὈνΤΆΡΘ, 
ΡΙΟΙ]ορ', σθορν. ΗδὈγεθοτγτπὶ οχῦ. ροϑβί 
Βοομαγίαπη, ρᾶ185 βθοιηᾶαᾳ, Ρ. 77---04. 

ο Ογγορ. Ρ. ύοο. 
ἃ Ἡργχοάοί. 7, 62. 
6 δίγαθ. ., 28. 
ΓΤΆΡ. 2, 58. 
ΕἸ ταν. 
᾿ γα. τύ, 507. 
ῖ (6 η68. 28, ύ, 7; ΕΧ νεγ8. χΧΧ 1π- 

(θΓΡΥ. Φόοβθρῖῖ πη. πᾶ. 7, 8. 



ΧΧΙΙ ΝΟΕΙ͂Ν. ΟΒΒΕΝΑΤΊΙΟΝΒ, 

Οτιθηύαιχ "' 806 βϑύνθηῦ Θῃ0Ο 16 46 ἰὰ ἀέπομπηπηούοη 46 Ξ'ὙΓΊΘΠΒ, 
Ρουμ ἀόβίρηθυ 165 ῬΘΌΡΙΘ5 46 Ἰὼ Μόβοροίδμηθ!, Οὐγυὰβ 8]]αηὐ 46 
ϑάγο8. ἃ ΒδΌν]οπΘ, βουμη 165 Οδρραάοοϊθηβ δὲ ἰθ5. Αὐδθθβ ἴα. 
Οδϑ8. ἀθγρηϊθιθ ἀοϊγθηύ δύγθ 495. Αὐδῦθϑ ϑοέηϊθθβ αὶ μι οϊθηὺ 165 
τηοηὐδρη 68 46 ΟἼ]Πο6 οὐ 1 πηοηῦ Απηδπιβ οϑὺ απ Ῥοπιρέθ νϑῃ- 
΄αϊῦ; οἷ ΘΘΧ 4111 ΘΥΥοθηῦ ἀθηβ 165 ἀέβογίβ βιὑπμέβ ἃ 1 Οοοϊάρηΐ 
46 ΓΕ αρΡῃγαίθ οὐ ἀοηῦ Χ ἐπορἤοη ἔμ πηθηὐοη ἄδηβ 8ὼ γούγαϊὑθ 
ἀδα ΙΧ τη11|6 πὰ, Οδ5 δοόηϊδθα ὡνοϊθηύ-}]5 ΙΘα ἀθηηθυγ ἄδηβ ΠΑτὰ- 

Ὁ16, ἀοηῦ ὐτβ πὺ ἀπ βϑύγαρ!θΘ Ραγ οα] 1δ 6, 411] ἀοπηδ, 56] 0 Π 
Χόπορμοῃ, ἃ Μόρανγζοοξ {9πη ρᾶγβ βὐέγ!θ οὖ βᾶηβ δᾶπ Ρ ροι- 
νοιὺ-1} δίτθ ἀπ ῥγονίημοθ ἱπηροῦύϑηϊθ 46 1 ϑιῃρῖγο ἦθ Ογγαβὲ 46 
ΟΥ̓ΟΪΒ 619 Χόπορῃομ ἃ ΘΟΠΊΡΙΪΒ, δο8 16 ποῖ Δ᾽ ΑΥΔΌΙ6, ἰὼ Ῥδ]68- 
{1π6, [ΠΔαπηόο, Ια ῬῬΏΟΘηΙοΙΟ, ΓΑ τα 16 Ῥοίγόο, 66116 α Ἡ γόουμπ), θη ἢ η 

ἰοπΐθ ἰὼ οοηὐγέθ, ἀθραϊβ ἰὼ ν1}}] 6 46 Ῥοβιάέοῃ 1πβαι᾿ ὰ [ϑηὐγόθ 46 
Ιὼ ρυθϑαα"- 16 ἀ' Αὐδῦϊ6, Ἰδα 6116 Του πηοϊῦ, βοίοη Ἡ ἐγοάοίθ, Ἰὼ βῖχ- 
1816 ΒαῦΓΡΙ6, ἀπ ἐθιη5 46 Π σ5 ἢ] α Ἡγβίαβρθ 4. Οἡ οὈβθυνθυδ 
ΘΠΘΟΙΘ 4116 ἰ65 Αὐῶθθ5 δοέηϊῦθβ, 41 ἐὐοϊθηῦ ἃ 1 Οοοϊαθηὐ 46 1 - 
Ρῃγαῦθ, οηὖῦ ἐῤέ δοηπτιβ βοῖιβ ἰὼ ἀόποιη!ηδίϊομ 46 ΘΟ ΥΓΊΘΗΒ ". 

ἸδηΒ ἰ6 γέοιὑ ἀθβ θχρϑα! ]οηβ τ] Π1ὐδῖγθβ, 4π6 Οὐτβ Ππῦ ἀδηβ ἰὰ 
ΒδΌγ!οηΙθ, Χάμπορμομῃ ρϑγοῖῦ ἃνοὶν πέρ]ρό 1᾿ Θχδούιπ46 σόορταο- 
ΡΒῖααθ: ““Οη ομθυομθγῷ ἐπα 1] Θπηγχοπῦ, ἀξ 16 βωνηῦ Π)ΘΒΥΙΡΊΉΟΙΘΒ, 

ὅ:ιΖθ, Νίηϊνγο οἱ Πποραΐδηθ, 5] γϑῃοιηπγηόθα ἄδηβ 1 ἰβύοιτθ (65 

Μδάρδβ ; ἰὼ βϑι]8 Βδθυ]οπθ οϑῦ ποιημηέθ ἀδπηβ 1Θ Ν' ΠΥ, ΘΟΠΊΠῚΘ 
81 ἰὼ δαί Α816 πἴϑῃ ἃνοϊῦ ροϊηῦ αἰ δαῦ88 ; 69 π᾿ ϑδῦ απ ἃ ἰῷ ἥπ 46 
16. νἱθ 46 Ουγιβ αι} Υ )οϊηὖὺ ὅΖ6 οὐ Εἰοθαΐθηθ. Νόοῖιβ ΠΘ ΒΒΌΓΡΙΟΠΒ 

ῬδΒ Πηδπ186 416 ἰὰ ΕἸν γα, 4111 ὑγανθυβοῖύ οϑύΐθ ν1}16 (ΒΔΌΥ]ΟΠΘ), 
ΒὍΡΡΘΙΙ6 "ΠΡ γαΐθ, 81 ΠΟῖΒ ΠΘ 1 ΔΡΡΥΘΠΙΟῊΒ α᾽ ΔΙΠΠΘ115 ; οὗ οἡ αἰ- 
ΤῸΪΕ 416 ο᾽ϑϑῦ 1 ἀπΙαπ|6 ΥἸΝΙ ΓΘ 4ἀθ 66 ραυβ-ἰὰ. ΟἹ π6 ρδ17]6 ἀδυ- 

ΟΠ6 διύγο, οὐο.5᾽» 

Χόπορμοῃ β'οδῦ ἀοπηό ἃ ᾿᾿έραγαὰ ἀθ ἴὰ ροβι]οη 46. Ὀ] ΑΒ ΘΌΥΒ 
ΡΘΌΡΙ65 ἀπ ΠΠθογ ό αὐὐοῃ ϑαγοἱῦ ρΘ1Π6 ἃ Βοι 1 ἀϑηβ τ ῬοΟδΙηΘ 
έρίαπθ. Μ. Ἐτέγθῦ ὑθῃηάγαιθ ὑγὃβ Ὀ1Θη ὕ, 4116 1ο5 ΗΥΓΟΔΠΙΘΗΒ, 168 
Οδαιβέθηβ, 1θ5. ϑδαιθθ Π6 βδιχοϊθηῦ ἐὐγθ ρ]σέβ, βϑίοη ἰὼ Ογτο- 
Ρέάϊο, αυ᾽ὰ ᾿᾿Οοοἰάθηὐ 46 ᾿αρηραΐθ. [ὦ τηϑγοῃθ 46 ΟΥγτιβ 4] 

Ρδβϑῶ ριὰβ 49 Βδθυ]οηΘ, θη γϑνθηϑηύ ἀπ ρῶγ8 αὐ ΒΔ] ΟἸθηῦ 668 

Κ᾿ ΑἸΐουρ. Ἐ]θια. Αβίγοῃ. 1, οἵ (οἱ. ο Ογτορ. δ, Ρ. 648. 
ὨοΟΐ. Ρ. 17. Ρ'Ανυδρα καὶ λυπρὰ, υἱ 6χ 1.16. δύχαθ. 

1 ΜΕ. Πδοῖθυ θχοῖιβθ 511 σϑύ Δ.Γ1616 ᾳ Ἡετοαοί. 2, 91. 
505 δαΐθαϊ, 6 ἀϊδαπῦ 46, οοπίοτιηέ- γ ΘύσΆ}. τύ, 507. 
τηθηῦ ἃ σοῦ τι8ᾶρ6, 1] 86 ρογιηοῖ α’ ἐΐθη- 5 ΟἸρομοΪ. ἀ6 1 ΗΙ1βι. ϑαϊηίο, Ομ. 2, 
αγθ οὰ ἀθ υϑϑίγοιηαγο ἃ 50η ργό οοὐΐθ. ἢ. 589, 540. 
Πὀποιη!πδίομ, ποίθ 1, Ρ. 5. ἢ Αοδα. ἄδθβ [πϑοῖ. 4, ύοα, 7, 428 οἱ 

ἴᾺ ΟὙΤΟΡ. Ρ. 517. Βαϊν, 
Ὠ ΤᾺ}).1, Ρ. 45. 



508. 1Δ ΟΥ̓ΒΟΡΕΘΌΙΠ. ΧΧΙΠ 

ΡΘΈΡΙοΒ, οὐ σϑύουυπδ Θηδιῦθ 811" 105. ΤΡΟΗ ΘΙ ΘΒ (65. Μδάοβ οὔ ἀ68 
ΑΒΒΥΓΊΘΩΒ ἃ, ἀόμηοηῦ 8 66 4110 ΠΟΙΙΒ γΘΠΟΠΒ α᾽ ἀνῶΠΟΘΡ, ϑὺ Οἢ ΠΘ 

Ροαῦ ΘποοῦΘ ἀοιυιῖθι", 4116 608 ὕ}Ὸ18. ῬΘΌΡ]ΘΒ ὯΘ ἔπιββθηῦ ν ΙΒ 8. 165 
ἸΠ5 (65. δαύτοθ, βυϊγαηῦ ὁ6 46 ἰ6 οἰοῦ ἀθθ υγοδμΙθη5 αἰ [ἃ] 
τηῦτηθ ἃ γγιβα. [,Ἰδζουιθη ΟὙΘο ΠΟΙᾺ ἀέσοινγθ δ΄η81 ἰὼ γᾶ ]6 
Ροβιθοη 49 608. Ῥθιρίθβ, οὐ ἃ οοῃύν Ὁ ἀ]ού!οη ἄδηβ ἰδαι6}16 1] οϑὺ 
ἰοιηθό. 

Ου [1ὖ ἄδηδ 16 ἀϊβοοῦδ 41] πγδῦ ἀδη5 ἰὼ οι 6 ἀθ Οὐτιβ, μι 
Ὧ6 ὑθπιβ ὡνϑηὺ δὼ πιο, 416 06 ῬΥΠ66 ἀ0ΠηΠη9 ἃ ΤΙ ΔΏΔΟΧΟΩΙ ΘΒ, ΒΟη 
ΒΘοοπμα Η]8, ἀπΠ6 βαύγδρ!θ Θοιηροβέθ 46 ρδὺ8 Ππδιὺέβ ρϑι [68 Αττηέ- 
Ὠ]Θη5, [95 Μϑαδβ οὐ ὑγοϊβι δ] πηθηῦ ρ81 65 Οδἀπιβόθηβθ υ. Οοι- 
πηθηὖ Β61Ὸ1{-1} ΡΟΒΒΙΌΪΘ 416 ἰὼ βαύγαριθ 46 Τϑηδοχϑιθθ ἔὰἀὺ οοιη- 
Ροϑέβ 46 ρθιρ 68 βιὑπόβ αι Νοσά οὐ ἃ Πϑὺ ἀθ Βωθυ]οηΘ, ΘΟΙΠῚΘ 
165 Αὐπηόπιθηβ οὐ 165 Μδάᾶθϑ, οὐ ἀ ἀπ δαΐγθ παύϊοη ἀοηὺ ἰὼ 46- 

ΤηΘῈ76 οἷν ἐῤό δι Θ'ἀ-ουοδῦ 46 ἰὼ πιᾶπηθ ν1116, οὐ βόραϊθ 465 ἄβθιιχ 
ΡΙΘΠΙδΤ6Β. Ρδ] ΓΑ ΒΒΥΤΙΘ, οὖ ἀθβ Μδαάθβ ρᾶγ ἄθιχ ρυϑηαβ ἤθινθβ, 

16 ΤΊρτο οὐ ΓΕΠΡγαῦθ, 51 ΓῸμ Π6 βιρροβοιῦ ρᾶβ 4π6 168 Οδάιι- 
βέθῃβ ἀθ ἰὼ Ουγορέάιθ ἔμπββθηῦ ρ]θσόβ ἃὰι τη141 46 Γ᾿ΑΥαΧΘ 501 168 

Ὀογαὰβ 46 ἰῷ πῇοὺ δϑρίθηπθ, ἀοηὺ 115 δ: οϊθηύ, δῖ τϑρρογὺ ἀ6 
Ῥαύγοοϊθ, ππηθ ρα 16 ἀθ ἰὼ οὐῦθ ἔογῦ πχοηύμπθιιβθ δὲ αἰ θην ΓΟ ΟἿΠα 
121116 βίδα θβ ἀ᾽ὄθθμάπθ  : Ἰιϑύαυ θ ποῖιβ αἸῦ, απ 1695 Οδ πβέθῃα 

ἐϊοϊθηύ ἐγὸβ- Π01168 ἃ ραν" ΘΟΠΕΡΘ 198 ΤΟΟΠΘΥΒ ἃ, Βύ ΟΠ ὩΒΒΌΓΘ 
4116 66 ΡΘΌΡΙΘ, δἴη81 46 165 Ατηδῦάοβ, [65 ΤἌΡΥΥΘΘ, [θα Οὐγίθβ οὐ 
ΠπΘΙ ιιθα αῦγθβ, ὀὐοϊθηῦ ἐπηργέβ : 115 β᾽ ἐϊοιθηῦ γόρωπαιιβ ἄϑῃβ 168 
τηοηΐβ ΧΙρΡΠαΐθϑ οὗ Ζδαρυιβ, οὐ 115 νἱνοϊθηῦ δῇ Ὀσρηάθῦ, (8 
ἰόῃηοιρηδρΘ 56 ὑγόινθ ΘΟη τη ρδ: ο61ι|1 46 Ῥίοϊόπηόθ 4] τηδέ 168 

. Οδαμπδέθηβ ἄδηβ 16 νοϊβίπθρθ (65 Οδνἀ ποϊμόθῃβ ὃ, παύοη ααὶ Π8Ὀ]- 
ἰού αιἷἱ Νονγὰ 49 1 Αιββυυῖο. 

Μ. Βυόγου ργέίθηἀ ααθ 1θ56 Οὀμἀπβόθηβ ὀἰοϊθηῦ ἴθ Κἀμααοϑιὶ, 
Ατδῦθϑ, βϑίοῃ [πὰ], ἃ ἀθιηθαγο ἤχο, διὐπιόβ ἃ ᾿Οοοϊάοηῦ 46 1 Ἐπι- 

Ρῃγαίο ἃ, ϑύχσδθοη 6 ρᾶγ]6 οορεπάδπί απθ ἀἑ Αυαθ65 ϑοόηϊῦθδ οἷ 
ΘΡΡΔΠΒ, 411 δου ΓΙθηῦ [65 ἀέβουίβ ἀθ οθὐΐθ γτόριοη. Α1-ΚΚδαο- 
518} οδῦ πῇ νΉ]ὰρο ἀ᾽ Ατωθθδ νοϊβδίη 46 ο68 ἀέβονίβ, οὐ ἀοηῦ ρϑ1]θ 
ΑΒυϊΐθάω 5. ΟἝδ νυν ]ὰρθ ρᾶγοῖὺ δύγ6 165 τοβϑίθβ 46 ᾿᾿ϑηοίθπηθ ὐδαγ- 
18, γ1116 465 ϑυυιθηβ 46 ἰὼ Ῥαωϊθβύϊηθ, βυϊναηὺ Ἡόγοαοίθ ἤ, οὐ δρ- 

μ ΟΥΤΟΡ. Ρ. 283, “86, 387. 2 δίχδ. 11, 350, δια. Πιοηγ5. Ρ6- 
Χ Καδούσιοι, ἔθνος μάλα πολὺ καὶ τἱθρ. γ 6 782: 

ἄλκιμον᾽ Σάκαι γε μὴν, ὅμοροι ἡμῖν, Ρ. 8 Ανδρες δεινοὶ πετροβατεῖν, Ἰ ἴηγΥ.811.- 
3430. (Οὐεἰΐθα ρῇγαβα αἀοιΐ ὄΐγα δἰπϑδὶ ρτᾶ οἰΐδίο. 
Ροποίπιβ ; 18 5618 οὖ 665 τηοίβ αὐτοὺς Ὁ ΘίχΑ. 11, 26ο. 
ἀμφοτέρους Ι Ἰπαϊααθηί. ο Τα. 6, 11. 

Υ “Σατράπην εἶναι δίδωμι Μήδων τε 4 Αορδά. 7, 433 
καὶ ᾿Αρμενίων, καὶ τρίτων Ἰζαδουσίων, 9 ΟἸπη. ἔὕταῖϊς- ΑΥΔὈ], ο, 3. 
9. Β. ὅξι: ἘΠ. 8» ἢ: 



ΧΧΙΥ ΝΟΥ ΟΒΒΙΑΝΑΊΤΙΟΝΒ 

Ρ6]16 Αι ϑαπιδοίνα, ᾿Κοα δοίνα θὰ όθγϑι οὐ Κφάμέα, ᾿Κοαίέω ἀδηβ 
6 ἀϊαϊθούθ βυγίδαιθ. ( θ]τι68 φουναῖπβ Ἰ’οηὐ ΡγῚ5. ρου «Γτπδὰ- 
Ι6}} ὃ, πη ῖ8. 1] ρᾶγοιῦ Ρ]ὰΒ. ῬΙΟΌΦΌ]Θ 4116 66 Βοϊῦ ἰὼ ν1}186 ἀ6 Οδά85, 
ἀοηὺ 1] οϑὲ ρϑυ]ό ἀδηβ 16 ᾿ἴνυθ 498 ΝουΎΌΓ 5 ἢ οὐ ἀδὴβ οβϑ᾽αὶ 46 
Τοβιόί, 116 ἐδοιϊῦ βιυπόθ πῃ ρθιι διι-ἀθββιβ 49 ῬΑυΌ1Θ, ρεὸβ 4685 
ἀέθβογίϑ 46 ὅ1η Ἐ, 66 411 βυβαγοιῦ ρου" ΠΟῸΒ. ΘπηρθοθοΥ ἀ᾽ Δἀορίον Ἰὼ 
οοπ͵οούμτθ 46 Μ. Βτέγοῦ, δὶ αἰ Ἀ1]]Θὰγ 5 6116 π᾿ ἐϊοιῦ ρᾶβ δι γθιιθηῦ 
ἀδένυθ ρᾶγ 66 ρββῶρθ 46 Ρ]πθ, Θἰω σχιος ΟΥ̓ωοσὶ Οααιιδίοα αρ- 
ροἰωυον6) ; 16 ποιὴ ἀθ (ὑδάἀιιβόθῃβ μ6 ρϑιὺ ἀοπο ἄΥΟΙΓ Π6 ΟΥΡῚΠΘ 

οΥἹἹΘηΐΔΙ6. 

1,65 Οδαἀπβέθηβ τόρδμπαιβ βὰν 165 τηοηὐδρηθθ 46 ΧΙρΠοῦύθϑ οὐ 46 
Ζαργιβ, ἂἃὰ Νοιὰ οὐ ἃ ΤΟυϊθηῦ 46 1᾿ΑΒβυγῖθ, 86. 1οἱρῃϊγθηῦ νγδϊ- 

ΒΘ] Ὀ]θιηθηὺ ἃ Ογτῖβ, οὐ οοϑύθθ ρᾶγῦίϊθ 46 66 ρθ}16 ραΐ δύγθ 16- 
σϑτ ἔθ Δ]ΟΥΒ ΘΟΠΊΠῚΘ γΟΙΒΙη6 465 ΑΕΒΥΓΊΘΗΒ, ΠΟΙ 16 16 ΘΟΥΡΒ ΘΗΌΙΘΡ 
ἀ6 Ἰὼ πϑύϊοη οὐϊ οοῃύϊηϊό ἀ᾿ΠαΙΐον 165 θοσ 8 46 ἰὼ τηθι ΟδβριθηΠ6. 
δ Ροβιύϊοη ἀόύθυ 1 Π6 ἃ.5562 661186 ἀθβ. Η γγοδη 68 βἰὑπιόβ ὧι τ 14] 
ἀρ "Ὄχαβ οὐ ἃ Τ᾿ ουθηῦ ἀθ ἰὼ τηθι δϑρίθπηθ. [ΘῈ ρδυβ Β᾽ ὄΐθη- 
ἀοιῦ 7ιβαπδχ ρουύθβ Οδϑρίθμηθθ, οὰ οθμ1 ἀθ5 Οδἀπβέθηβ, ἀ68 
ΤΆΡΥΥ ΘΒ, ἀθ8. ΑἸηδγάθβ, θίθ. ΘΟΠΊΡΙῚΒ. Θῃ σέπέγα βοῖιβ ἰὼ ἀέποιηϊ- 
ῃδύϊοη αι ΡΥΘΙΊ161" 46 Θ6 5 ῬΘΌΡΙΘβ, νϑηοῖῦ ΘΠΘΟΥ 6 ΘΌΟΙΌΟΙ ΤΆ, 

Οη ρουσῆῷ οΟὈ]θούθι νθοὸ Μ. Βυόγοῦ, αι 15 Ἡ Ὑγοδη θη ὀοϊθηῦ 
ἨΠ6 ΠδύϊΟη ΡΘῚ ΠΟΡΊΌΓΘΙΙΒΘ ϑῦ ΒΟΌΠΙΒ6, Βαϊνωηῦ Χ όπορΠοη, διχ 
ΑΒΒΥΡΊΘηΒ, 401 165 ὑγϑι οϊθηῦ ΘΟΠΠ16 165 1 ,δοόαπηοη]θη5 165 Πούθϑ 
Ιθ ΓΒ. ΘΒΟΪαν 8 ἢ; 66 6] ΠΘ ΒΔΙΠῸΙΌ ΘΟΏΥΘΗΙ ἃ ἰὼ σγῶπθ ηδύϊοῃ 

468 Ηγυοδηθη5. 1. Μ. Βυόνθὺ ρϑυοῖῦ ἄν ῖν Β.Ϊν1 ἰὰ νϑυβϑίοη ἀθ 
ῬὮΠΠ]ΘΙρ6, ααὶ [ὦ ᾿πάἀπ]ῦ Θ. ΟΥΓΘῸΣ : ἀΔΠΒ 16 ραββῶρα 46 ἰὼ Ογτο- 
Ρέα!θ αἴθ ποῖῖβ ΘΠ ΠΟῊΒ 46 ΤΩρΡΡΟοΥ ΘΙ", Χ ὁπορῃοη γ᾽ αἰ βϑαϊθιηθηῦ, 
416 165. ΑΒΒΥΥΊΘΏΒ 56 βουγοϊθηῦ ἀθ5 ΗΘΔ ΠΊΘΏΒ, ΘΟΙΏ1η6 165 [,8οέ- 
ἀξμηοηθὴ5 65. ϑοισιύθθ ἃ, Οἡ βαὶϊῦ 416 ἴθ οι. ὀδοϊθηῦ πῃ 

ΘΟΡΡΒ 46 χΌ1|068 41] Τ]ΔΙΌΠΟΙΌΡ Ο1162Ζ 165 Πιδοέαἀέπηοπ!θ 8 ἃ ἰὰῳ ὑδὺθ 
46 1᾽᾿διπγέθ, οἵἱ 411 δοοοιηρδρηοιί, βϑίοη ΠΙοάοιθ 46 ὅ10116, ᾿ΘῸΓΣ 
ΤῸΪ, οὖ 101 βϑυύγοιῦὺ 46 ΘουῬ»Β 48 γόβθινθ 3. 2. 1] δῦ νὰϊ αι Χόμο- 
Ῥῇοη ποι αἰύ, 4π6 165 Η ὙΓΟΦΠΊΘΏΒ, νΟΙΒΊ 8 (65. ΑΒΒΥΓΊΘΏΒ, ἐξοϊθπύ 
ἼΠ6 πδύϊοη Θὰ ΠΟΠΊΌΓΘΙΙΒΘ᾽ ; Ππηδῖβ σὺ ὀουιναῖη 6 νϑιυὺ ρᾶ ]6Γ, 

4.6 ἀπ ρϑύϊθ ραυύϊθ 498 ΗυγοδΏΊΘηΒ, 41] 5 ὁὐοϊθηὺ τόραμπαμι, 
ανθο 165 Οδαιτιβέθηβ οὐ 168. ΤΆΡΥΥΘΒ. ΙΘΌΥΒ. νοΙβῖη8, ἀδηβ 165. ἸΠ0η- 
ἱὩΡῊ ΘΒ ἀθ ΓΑ ββυυῖθ. [ὦ ΤΡ ὉΠΠ|6 ἀθ ΓΗ γγσοδηῖθ ἡ νοῦ ρὶι Υ ΧΟΙ 

8 γιά. Οοηγίηρ. Αάνογβ. ΟΠ χομοΟΙ. τὰ γα. 11, 850. 
ΟΠ’ ἢ Αοδᾶ. 4, όο4. 
ἼΩΝ: 2. δ: 9 Τοῖς Σκιρίταις, Ρ. 248. 
ΠΕ ΝΕ Ὁ... Ρ Ήδρδβγυοϊ. ἴῃ ἢ. ν. 
κ γιά. Ῥεγίζοη. Οτρ. ἄὺργρί. ο. 22. « Ψιά. ποῦ. ΗΠ αἰ ]η8. μ». 240. 
᾿ Τὰ ὅ; τὸ; τ ΧΟΠΟΡΠΟΗ νυ. 248. 
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165. ϑδογύμϑϑ 565 παιύδηβ, οἷἱ 165 θη ατ6 ου] ϊναΐθιχβ, Οὐούΐο ὁοη- 
ὑνόθ πη’ ἐδοϊύ ααἶη ἀόβουῦ ΓΘΠΡΙ1 ἀθ ποιηδάββ οὖ 46 Ὀυρῶπα 8 41], 
Ἰη ϑαύαμῦ Ρδ1 ΘΒ ΟΟΙΙΧΒΘΒ. 105. ῬΔΥΒ ΟἸΓΟΟΏΨΟΙΒΙΠΒ, 105. νοϊθηῦ 
ΘΠ Π5. ΒΘΠ]]ΔΌ]ῸΒ. τὶ ἰθι 5. [1 οϑὺ νυ βθι} Ὀ] 8 016, αι 4Ὲ6]α 116 
ΘΟΥΌΒ ἀ᾽ Ἡ γοδη θη8 8 ἐὐδηὺ 1οΙπηῦ ατιχ Οδαἀιιβέθπβ ὡνοῖὺ ρέόπόϊτξ ρὲ 
Ιὼ Μαπύϊθηπθ, Ὡρρϑὶ]όθ ἀθριιὶβ Αὐγορούδηθ, γον πο 8 βθρύθηἑγ η]6 
ἀο ἰὼ Μόέαϊθ, ἀδῃβ ἰθβ. ρ]αΐηθβ ἀθ "᾿Ά ββυσιθ. ΟὈΠΊη16 ο65 Ηγγοᾶ- 
Ἡ]ΘΩΒ. ἐἰοϊοηὺ βέραϊέβ ἄτι ΘοΥ 08 46 ᾿Ἰϑιχ παύϊοῃ, οὖ ὑγῸΡ ἐϊοϊρῃόβ 
ΡΟ Θἢ ΓΘΟΘΨΟΙ τι ΒΘΟΟΙΠΒ, 115 Γασοηῦ Ὀϊθηιδὺ σθαι ἃ πῃ μού 
ΠΟΙ Θ αἰ ΠΟΙΏΤη6Β. 411 56 ὑτοινδγθηῦ ρᾶν ἰὰ ΟὈ]Ιρέβ. 46 86 βοι- 
ῃηθύϊγθ δ Π]ΟΠΔΥ]τ6 46 ᾿Αβϑυτῖθῦ. Οδδ. βουΐθϑ ἃ ἔπη ρ τ 05 
η᾽ ἐοϊθῃῦ ροϊηὺ β8η8 ΘΧΘΙΏΡ]6 ΟΠ62Ζ ἰθβ Η Ὑγοδ 68 ; 16 πο αἰ ΠΘ 
Ρἰαΐπθ 46 Ἰ᾿᾽Α 8186 Μίπθαγθ ααὶ ρογίοιῦ ἰθὰχ Ποτὴ ἃ, Υ Θοηβίδ[οιῦ ΘῈ] 
δ  Ὀ]ἰββθιμθηῦ σ, 1] ωαὺ ἄοπο ἀἸβΕ] ΠρΊΘΥ ἀδη8 Χ ὄπορποη 168 Ηγι- 
ΘΔ ΏΙΘΗΒ ΨΟΙΒΙΒ (6 1 ΑΑΒΥΤΊΘ, 46 οΘαχ 4] μοι οϊοηὺ ἃ [᾿οιιοϑὺ οὗ δι 
βιὰ 46 ἰὼ 161 Οὐδβρ' θη η6. 

Μ. ΨῬγόγοῦ ὃ γθθου 5. ΦΧ ΘΟΠ] ΘΟ ΓῸΒ. ΡΟΌΙ ΘΟΠΘΙ]161 16 γΡέοιῦ 46 
Χόμπορμοῃ ἃνθο 6611 465 ϑαῦγθβ ἐουϊναῖηβ 46 1 δηθααϊςέ. Ττοιι- 
γῶηὖ 46] 16 ΓΘΘΒΘ ΠῚ Ὁ] μ66 Θηΐγθ [τᾶ δ ἰΘ ποῖ ἄθβ ΗὙΥΘΘΠΙΘΉΒ, 

11] ρυέϊθηα αἴ οθ5. ἀθυΏΪΘΥΒ ὀὐοιϊθηῦ πη πϑίϊοη 46 ΠἼγ86- ΑΥ̓ΔΌΙ, 

Ἰθχ6}16 ἐξοιύ ἃ οἶπα ΟΠ Πέθ5 δὰ τη14] 46 ΒΦΌγ]οηΘ υ. [1,6 Τοχίθ 
ἐθ Ἰὼ Ογγορέαιθ ρίωθθ δὰ ὀοῃύγαῖγθ 66. ΡΘιΡ]6 ἃ Τ᾿ οτιθϑὺ 46 οϑέζθ 
οορΙύα}]6 46 ΓΑ ββυτῖθ. [10 ΔΠΠΘΌΓ 5 16 ῬΥΘΠΊΙΘΥ 4ἀθ Θ68. ΠΟΤῚ π᾽ ϊδηῦ 
ΘΟΏΠΠ 4116 465 ΟΥθηὔδιιχ ΤΟΥ Π65 οὖ 465 ρέορυδρμθβ ΑΥΔΌΘΒ, ἃ 

σοηδβόσιθμηπιθηῦ ἀπ δύγθ ἱρῃονέ 465 Οὐθοθ, ἀοηΐ Χ πορμοη βυὺ 

ἰου]οι5 ἀδπη8 ἰὼ Ογγορέάϊθ Τ᾿ ΟΡΙηΐοη δὲν 165 ἀἸθηΒ. ΡΘιρ 165 46 
ΓΑΒβ16. 

ἢ γοὶ α᾽ Αββυυῖθ ἅνοὶϊέ θηνογό ΑὈγϑάδῦθ, ρυῖποθ ἀθ Ἰὼ ϑιιΒΙ8 6, 
Θῃ ϑηθαβθθάθ Διρν ὃ ἀπ Υο] 46 ἰὼ Βδούγιϑηθ, ρου [π| ἀθιηδ που 
ἄπ βθθοιβ. ΑὈγϑάδύθ ὀῤοιϊέ τὶ ὥύθο 66 ΠΙΟΠΔΙΓΏΙ6 δ] 168. [ΘΒ 
ἀθ Τ᾿ ποβριύο!έ 3, Οδ. γόοιὐ 46 Χόπορμοῃ π ρύοιινα ροϊηὺ ἰδ 
ΡΙΌΧΙΠΙ 6 ἀθ5. Βωούνιθηβ οὖ ἄθβ Αββϑυυίθηθ. [28 ῬΓΘΠΏΙΘΙ 46. 668 

ΡΘΌΡΙΘΒ, φποΙϊαπ ]οἱρηό, ρουνοῖῦ δίγ ἔουῦ τὖ1]6 ἃὰ τοὶ 46 Βδργυ- 
ΙοηΘ Ροιι’ ἴα! Γ6 τπη6 ἀϊγθυβίοῃ, δῃ δὐῤωᾳαδηὺ 165 ΡΥ ΟνΙΠΟΘΒ ΟΥΙθηὐδ]θΒ 
46 ἰΙω Μόάδϊδθ οὺ ἀθ Ια Ῥοῦβθ. Οἡ ἀοιῦὺ οὐοῖγθ 46 16 τοὶ 46 1ὰ 
Βαούγιδηθ ὡγοῖῦ 8]ΟΥῈ ΒΟΤΒ δῷ ἀοιηϊηθύϊοπ Ασὶθ οὐ Ιὼ Μδυρίδηθ, 

ΘΟΙΏΠ1Θ 68 ΤῸΪΒ ΟαὙθ05 46 σϑύϊθ πγδμπηθ δσοηὐγέθ βιυπέθ θηύγο ᾿Ὄχιιβ 
οὐ 16 ῬδιΟΡΙΏΪΒ6, [65 δαγθηῦ ἀρτὸβ ]ὰ τηονῦ 4 ΑἸθχαπάνθ. Μ. Βυέγοί 

5. Ἢ γείτων ἅπασα χώρα λῃστῶν καὶ ἃ Τὸ Ὑρκάνιον πεδίον. 
νομάδων μεστὴ καὶ ἐρημίας. ϑίχαβθο 11, Χ Καὶ ἐποίκους εἴς. ϑίχαθο 13. 432. 
Ρ.- 350. Υ Αςδᾶ. 4; όοβΒ. 

τὔΈΕθνος δ᾽ οὐ πολὺ, διὸ καὶ ὑπήκοοι 2 Ογτορ. Ρ. 314. 
τῶν ᾿Ασσυρίων ἦσαν. Ογγτ. Ρ. 248. 



ΧΧΥΪ ΝΟ ΝΕΙΠΕΣ ΟΒΒΕΕΝΑΤΙΟΝΒ 

ΒΈΡΡΟΒΘ 410 Χόπορμοη ἃ νου]ι ἀόβΙρηθι" ρδ 16 ποπ 46 Βαούνϊδπθ, 
ὕοτιιβ ἰ98Β. Ρᾶυβ ἱπα]βδυϊπούθηηθηὐ 41 ὀὐοϊθηῦ βιὐπιόβ ἃ Π᾿ουθηῦ ἀθ Ἰὰ 
ΘΌΒΙΔΠ6 ἃ, [6 βανδηῦ Α σδἀέμπηοϊθη ἐὐα }]1Ὁ βοι. ορηΐοη βιν 1 ἐὐγ- 
ΠΊΟΪΟρΊΘ ἀθ 1)αἸκίϑυ,, 4] βρη ῆθ οὐἹοπῦ ; ο᾽βδὺ ἃ ρϑῖι ὑῬγὸβ ΘΟΠΊΠΊ6 8] 
ΠΟΙΙΒ. ϑΟΙΠΟΠΒ ἀοπηθῚ ἰΘ πο] αἀ᾽ Ηοβρόγιθ ἃ ὑοιπύθβ 165 οοηὐγέθϑ 
Ρἰδοόθβ ἃ Ἰ᾿ οοοΙάθηῦ 46 ἰὼ Οτὐὃθθ, ρᾶιθθαιιθ 66 Ποῖ βρη ῆθ οοοὶ- 
ἀθηῦ οὰ Θομποπδηῦ 6162 165 ΟὙ608, 4] 16 ἀοῃηοϊθηὺ ρδγ οι] ὸτ6- 
τηρηὗ ἃ 1 ΠΒΡΔΡΉΘ, ἃ οαιι56 46 βῷ βιθιθίϊοη. 

1)ὰ. ὑθιηβ 46 γχιβ, ἰὼ Βαοίσαπθ νοῦ ροϊηὐὺ αἀ Δυύγθβ Ππη1 0685 
4116 661168 4116 168 ρόορτρΠ68 οηὐ ἀοπηέθβ ἀθρι8 ἃ οοὐΐθ σοπύγόθ. 
Ἰδη8 ἰὼ ἀἰνιβίοη ἀθθ βαύγδριθθ, [αϊῦθ ρῶν Τλαγαβ. Ροῖ ἀἰΔηπόθα 
δρυὸβ ἰὼ τηονῦὺ 46 γιιβ, ’ὼ Βϑοίσαμθ ἔογμηοιῦ βθα]8 ἰὼ ἀοΙ ΖΊΘΙῚ8 
46 668 ΡΙΌΨΙΠΘΕΒ οἷ Βα Ρ168 ; [ἌΤΙ οὐ ἰὼ Ῥδυύμῃϊθ, 4α] 6η. ὀδοϊθηῦ 
ἃ ΓοσΘοΙαἀδηΐ, 56 ὑγοιγοϊθηῦ ΘΟΙΡΥΒΘΒ ἀδη8 ἰὼ Β6Ι Ζίθιηβ ἢ, Οὐέβιαβ 
ΠΟΙΙΒ αὖ 46 γγιβ ἀοπηδ δὰ Ρ]Β 16 Πη6 46 865 ἢ]5 1ὼ Βδοίγδπο, 

Ι6 Ρᾶγβ 468 Ῥδυίπθβ, θῖθ 1 ΘΘΌΧ-ΟΙ Πδθιοϊθηὐ ἃ 1 οοοΙἀθηὺ ἀθ 
Ιὰ Βεούνιϑηθ, ΘΟπηΠ10 1] ἢ’ δδὺ ρᾷ8 Ῥθι115 αἀἦθη ἀοιίοι, οσϑὺΐθ ἄθι- 
ΠΙδΥΘ Θοηὐ ἔθ π᾿ ἃ ἄοπῸ Ρδ8 Θι1 ΠΠὴ6 Θχύθηβι ἢ ΦΙΙΒΒῚ ΡΥΘΠ 46 4110 16 
ΒΌΡΡοΞβΘ Μ. γόέγου. 

Ἰδηβ ἰὼ απϑύνδηηθ βθούϊοη 46 1᾿ βχδιηθῃ οὐ] 16 465 ΠΙΒΟΟΓΊΘΠΒ 
Ἃ᾽ ΑΙἸΘΧΘηΑΙ6, 7᾽81 ὑγαιύό ἀνθὸ 8.8562 α᾽ ϊθηιιθ ὁ6 41] ΘΟΠΘΘΙΏΘ ἰὰ 
Βιυαδύϊοη ἀπ ραΥΒ 465 ὅδαμθβ, 411 ΠϑὈΙ οΙΘηὐ ἃ 1 οὐἹθηὺ 46 ἰὼ ὅορ- 
ἀϊαηθ. [1] οϑὺ νγϑίβθιῃ Ὁ] 8. 016, αι οθὐΐθ ἀθυΠΙδΘ ῬΡΥΟΥΪΠ6Θ ΘῈ 
ἐὐοιῦ ΒΟΙΠ.186 δῖ: ὕθ 085 46 ΟΥγτιιβ; ο᾽ δῦ βουσα πο] Χ ἐπορῇοη ΠΟΙΒ 
αῦ ᾳι6 168. ὅδαιϑθβ ἐὐοϊθηῦ νοϊβίηβ ἀθβ ἩΎγοδῃῖθη8 ἀοηῦ 16 ΡΔΥΒ 
ὄ οι Ππ]ΠῸΡΠ6 46. 6611 ἀ695 Θοράιθηβ. [265 δδαϊθβ οηὔ ῥΡῖι. 858 
Ἰοιπάγο οτιχ Η ὙγσδΠΙΘῊΒ ρου" ρέπέξγου. ἀλη 1᾿ ΑΙΒΒυ 6, οὗ Υ ρυθη- 
ἄγ ραῦῦ διχ θη ΘΡΥΊΒ6 5 49 ΟΥΤΆ. 

Τ,65. ᾿πηϊῦθϑ 46 ἀοπηθ Χ όβορβοῃ ἃ ὙΠ ἀθ ὁ9 ρυῖπ06, αό- 
ΤΟ Τοῦ δὰ Ρ]α8 ᾿ηογέάι]θ Θομλθ1θη οϑῦ ἐοηναῖη ᾧ πέρ]ρέ 
᾿᾿οχδοίιιαθ ρέοργαρ!απιθ. 1,65 ὀὐωΐβ 49 Ογσιβ, βϑίοη [1], ἀνοϊθηύ 
δι πογα 16 Ῥοηύ- πιχῖη, δὰ Ἰθνωηὺ ἰὼ τηθὺ ᾿ὑγυύῃγέθ ; 118 ἐὐοϊθηῦ 
Ὀονῃόβ ὅτι οοπομδηῦὺ μὰν 1 Ἰργρύθ οὺ 1116 ἀθ Ουὐργο, οὐ δ μα] 
Ρᾶν 1" ΠΙορΙΘ ἅ, Οδυθ ρογύϊοι 46 1 Α816 ὁόπῆπθ ἀδη8 168 β᾽ 6168 
ῬοβὑΟ"ΙΘΌΓΕ ΒΟῸΒ 16 ποῖ ἀ᾽Αβῖ6 Μίπθαγρο, οὐ ἀοηῦ Ουστβ ἀνοῖὺ ἴαὶὺ 
Ιω ὀοηφχιδίο, ἀνοῖῦ ᾿πα 1 Ὀ]θιηθηὺ ὧι πογὰ 16 Ῥομπῦ- ὑπ Χ]η, πηδ 18 

ῬΓΘΒαιιθ ἐοπίθ ᾿᾿Αὐμηέηϊο, ἰὼ ΜΈαϊ]6, 168. ΡδΥΒ βιὑπόβ ἃ 1 οὐἹϑηὺ 46 

66. ΤΌ ΔΙΙηΘ, 4111 ΟΡ οΙθηῦ ΘΏΒΘΙΩ]6 ἰὼ Ρ]π8. συὰπᾶθ ρᾶγῦῦϊο αθ6 
ΓΘαΡΙΓῈ 46 γειιθ, πΠ6 Ροινοϊθηῦ ἈνΟΙ ΡΟ" ὈΟΙΠΘ ἅτ Βθρ θη νοι 
οοὔΐθ τη; Χάπορμποηῃ Ἰ’ διιγοϊὑ-}} οοηίοπματιθ ὠνθὸ 66116 4 Η γγοδηῖθ 

ἃ Ασαᾶ. 4, ύορ. ὁ Ῥρχβ. ἂρ. Ρῇοῦ. Οοα.τορ. οαϊύ. ϑτορῃ. 
Ὁ Ἡογοαοῖ. 3, 92; 92. 4 Ογτορ. Ρ. 644, 645. 6ύο. 



50ΠΠ ΠΧ ΟΥ̓ΝΚΟΡΕΘΙΕ. ΧΧΥΪΙ 

οἷν ἀρ θη Π6 ὃ 51] 108 ἃ ἀἰβυϊπριιέοβ, 4π6 ἀθυϊθηῦ Ὡ]ΟΓῈ οούνθ ἀοι- 
ηἰδνο  υϊναηῦ 1608 ΠΟύΪΟΠΒ 65. Ρ]ὰ8. οχϑούθβ, [95 ὀῤαΐϊβ 46 Οὐγιιβ 
ἀθνοϊθηῦ νον ἃ ᾿᾿ΟΥΙΘηὐ 105 [πᾺ 68; ΒΟΠ ΠΙΒύΟΤΙΘΠη 6ἢ ἢχο οΘρθῃ- 

ἀδηὺ ἰὼ Ἰτηϊῦθ διχ Ὀογὰβ 46 ἰὼ ποὺ ΕἸ τόθ 41 Ὀδϊρποῖῦ 168 
οδίθθ πηόυ! ἀο πα ]98 ἀθ Ἰὼ ῬΘυΒ6, 46 1 Αββυτῖθ, 46 Ἰ᾽ΑσΆΡΙ6, οἵ θη 
ουτηδηῦ τη ΡῸ] 6 Θοπβι ἀόγῳ ]6, ἰὼ ραγῦϊθ οοοΙ ἀθηΐα]θ ἀρ οϑίξθ ἀθυ- 

ὨϊὸΓ 6 οοηὐγόθ. 
Τ116 46 ΟΥὐρζβ ρϑιιύ-6}16 βουνὶν 46 Ἰπηϊδ6 οοοϊἀθηία!θ ἃ 1 ΘΙΏΡΙΓΘ 

46 Ογχγιβ ἵ οἷθϑῦ ΘΟ ΏΠῈΘ 81 ᾿Οη αἸβοιὺ απ6 ἰὼ ΤΠ οβοᾶπθ ϑϑὺ ὈοΓηόθ ἃ 
Τοιοϑὺ ρὰν Ἰὼ ὕοσβθ. Τ  πρυρύθ π6 βϑαγοΙῦ ΘΏΘΟΥΘ δύ πη] ΥῸΡΠ9 
4110 ἀ Ἰπη6 ὑγδ5- ρϑέ6 ρουύϊοη 48 66 πη Π16 ΘΙΏΡΙ1 6, ρα 5486 1 ἸΒΠΠΙ8 
41 ἰὼ βόραγοιϊῦ 46 ΆταθΙο, α Ἠόγουμι οὐ 46 ἰὼ ϑὅυσιθ, δϊοιύ ἰουὺ 

ὀἐγοιύ. ἸἘπῆη 1 Πργρίθ οὐ 1116 ἀθ ὔυὐργθ υδηΐ ὅθ Θοῃ 1868, 581- 
γϑηὺ Χέμπορμομ, ρᾶγ Ουὐτιβ οὐ [δϊβαηῦ ρδυῦθ ἀθ 568 ὀξαΐβ 5, ἢ6 
Ροτιγοϊθηῦ ἄοπο 6 [16 σϑρδιἀόθβ ΘΟΠΊΠπ1Θ [68 ΠΠπη]ΐθ5. Οπ πη ὉὉ- 

ἡθοίθγω ρϑιὺ-δύγθ 4ὰθ οϑυξθ ἀθυπιὸνθ 16 π’ ζοιϊ᾽ απ ἐγ] θα αϊγθ 46 
Ογγῖιβ, οὐ 416 66 ῬΥΪΠῸ6 ΠὟ Θηγογῶὼ ροϊηὺ 46 βδίγαρθβ ροῖ ἰδ 
ΘΌΟΠΥΘΥΏΘΙ", ἃ οδπ56 65 ΒΘΟΟΌΓΒ 4π6116 [ἃ] νοι ἴΟαγ πβ΄. ΤΙ Ατ- 
τηόηϊθ ἀθνοῖϊύ δγθ διιβθὶ θχοὶπθ ἀπι ΠΟΠῚΌΥΘ (65 ῬΓΟΥΠ668 46 οϑὺ 

ΘΙΠΡΙΓΘ, ΒΘ]οη οϑύνθ ΒΙΡΡΟΒΙ ΪΟἢ. 411 ΠΘ 86 ΘΟΠ6118 ροϊηῦ ἄγνθο 168 
ΘΧΡΓΘΑΒΙΟΩΒ 46 Χόπορμοῃ 8. 

51 ἀδηὴβ 16 ἀόποπιδυθιηθηῦ 465 ὀνωὺβ 495 γγιβ ΓΕ ρυρίθ ἃ ό{έ 
ΘΟΙΏΡΙΪΒΘ, οὗ βὶ ὌΠ Υ δ]ουίθ ϑῃθοῦθ οὐδ ρϑυῦϊο 46 1᾿Ασδῦϊθ 4] 
Ρογίοιύ ἀϑηβ 66 ὑθῃ1ρ5 16 ποῖῃ ἃ ΕἸΌΠΙΟΡΙΘ, σοπηπιθ οἢ ῥϑαῦ 16 ὁοη- 
Ἰθούαγοι: ἀργὰ 16 ἰθχύπι. 46 1 Εουθαγθ Β, 16 Ρᾶγ 8 4685. Ρθ1 0168 
ΔΡΡΘΙ]όβ ΕΠ ΟΡ θηβ π6 ἔουτηθυῶ Ὁ] οΥ5 αὐ πΠπ6 ρουύϊοη 46 Ϊὰ ἔγοη- 
ὑϊὸγ8 πηόυϊ ἀϊοηα]θ ἀθ 1 Θμρῖτα ἀθ γθβ. ΙΘη πθϑὺ ἀοπο Ρ]ὰ8 
Ἰποχδοὺ 486 ὑοαὺ 16 ἀξία}} σέορτωρμίααο 46 Χόπορ]οῃ ; 1] διιγοιῦ 
ἀπ β᾽θῃ ὑθῃὶν ἃ 66 41} ΙηΒ]Ππιθἷ 58: ᾿᾿δέθηάιιθ 465 ἐῤαίβ 46 ΟΥΤΤΒ, 
Ιθβ4 1615 ΘΟ ρΥΘποϊθηΐ, β6]οη [πὰ], ὑοὰβ 168 ρῶγ8 ΠΩ Δ 0]65 46 
ΓΑβθ οὐ ἀθ ἸΤ᾽᾿Αἴμίαθθ ; πόδητηοίηβ οθ]ὼ π’θϑὺ ρῶβ ὀχδοίθιῃθηῦ 
ΥΥδὶ, Ρδ} ΘΧΘΙΏΡΙΘ, Ροῖ 66 4] ΘΟΠΟΘΙΉΘ [1π46, ἀοηὐ Ογτιβ ὨΘ 
οοηπαῦ 416 165 ραγ 1685 165 ῬΙῈΒ γοϊβίπθβ 49 ἰὼ Ῥθυβ6 Κ. 

δ. 16. νς. ᾿ ῬΆΓΔ]Ρ. 6. 14, Ὡ. 12, 13, 14. 5: ι 
Τα. Ρ. 658, 639. 1 γον. Ρ. 645. ͵ ᾿ 
8 ᾽᾿Επῆρχε δὲ... . καὶ Κυπρίων καὶ Αἰ- Κ ογοΖ 1 Ἑχαιηθη Οὐ. 465 ΗΙδβι. 

γυπτίων. Οὐγτορ. 1, Ρ. 5. Δ ΑΙΘχ. Ρ. 280. οἵ βαὶν. 



ΝΌΜΜΝ ΑΨ; 

1.15.1. 

ΟΒΤΕΝΡΙΤ ΔπΟΙΟΥ ΟΡΘΥΪ5. ῬΥΟΟΘΠΙΪΟ ποη δάθο ΑἸ ΗΠς11]6 ν] ἀοΥ1 Πουηϊηῖθὰξ 

ἱπιρογαγθ, Τη040. 4118. ΘΟΥΙΙΠῚ ΠαἰαΤα τα οορηϊΐατη ῥγπἀθηΐου {Γδοίαγα βοϊδῦ, 

δι ἴῃ τοπὶ ΟΥτὶ δΔῆθυῖ Θχθηιρίυμῃ, δἴαπθ ᾿ζὰ οομημηοάο δα ΠΑ ΤΠ] ΟΠ ΘΊὴ 

᾿ηϑυ πο πάδῃῃ {γαηβὶῦ (6. 1). ΟΥΤῚ βἜΠαΒ οὖ ΘΟΥΡΟΙῚΒ ΔΙ] 6 ἀοΐο5, 6}5- 

ἄἀρια]αθ θἀποδίϊο ΡῈ 671}}15. δα Ἰαρθβ Ῥουβισαβ ᾿ηϑύμαϊα, ἀαδγιπὶ γαΐϊο οἵ 

Ρυτοβύδμτα Θχρ]απαίαν (6. 2). Πυοάθοϊμη ἈΠΠῸΒ. παίαβ ΟΥΤΒ δὰ Ἀν ΌΓη 

ῬΓοϊδοΐαβ οϑῦ, ρα χαοπῃ τηυ]ΐα ρα ΘΥΠ ΠἴοΥ αα!άθιη, 564 Ἰηρθπαα δία ᾿[ἃ 

αἰχὶῦ οἵ ἔθοϊξ αὖ ΘρτορΊαπι τη ΘΠ 5 δ ΔΏΙΠΩΙ ᾿Ἰπἀοΐθιῃ οβίθηογοῦ ομη! λ] 16 

ΔΙΠΊΟΓΘΙ. 5101 σΟΠΟΙΠαγοῖ (ο. 3). ΕὔΧΔΟΙΒ. ΡΌΘΙΙ 5. ΔΠΠ15 ργαν!ςαΐθπι οἵ 

νου απ Ἰδτὴ Πα 1Ὁ : ἐθα 8165. ΟΌΒΘΟΘΙΟ οἵ οοηηιίαΐῖθ 5101 ἀδνιποιῖ, ᾿πίο 

4005 ἀηϊσα ἰοποίαγ θαυ] οἴ νοπδ μα] βίο. ϑθάθοϊτη ΔΠΠῸΒ ΠδίαΒ 

ἘΓΟΟΙΪ ΠῚ ΡΟὨΙ οἵ ἀοοπμηθηΐατη ἃΥΓ15. ᾿πηρογίου! οαῦ δάνοιβαβ Αβ8Υὺ- 

γ105. [ἶὴ Ῥογξβὰβ τοαάθαηΐθοη ἀθάπουθηῦ ΜοΩῚ τπᾶροὸ οοπηζαΐι, ΠΟΥ ΠῚ 

ἘΠῸ5. 6]05. ΡΟ ]οὨγ 4 ]η6 οαρίμι5. στο ἃῸ οὸ αἰβοράϊ (ο. 4). 'ΓΥΔΠΒΔΟΙΙΒ 

γηοάοβίο οἵ βίχσθηπθ ἸθρΊ 15 ἀβᾷὰο ἃ τἴαΐθηη νυ] Γ] 6 πὰ Δ Ώ5. ἃ ῬΘΙΒ15 

ΡΥ ἤΠοΙζαν Θχθγοιῦαὶ 11 ΟΥ̓ΑΧΑΤῚ ΤΠ ΓΙῸΣ ἀΧΊ]]Ο σοηΐγα ΑΒΒΥΓΙΟΒ (6. 5). 

ΟΥΥῚ οὐδίϊο δα γη}}]}6 ἀποθ8 58] δχϑγοιϊΐαβ, Ὀτγοβοϊβοαπίθιῃ ρῥγοβθαυϊζαγ. 

Οδηῦνβ65 οὖ ουτη 60 ἀἸββουῖ ἀ6 ΟΠΠΟ115 ᾿προγ ΟΣ ἹΒ. οἵ ΒΡ ] τ τὰ αυϊάθτη 

ἀθ γϑύθ αν! πη γατη οατὰ οἵ Ὧ6 ρυθοῖθα5 δά ἄθοβ οογία Ἰθρα ἐδ οΙΘ]5 

1---(, ἀθ ᾿ηπαβίτια οἴ οαγὰ ΘΠ οΙθμαϊ αὖ αυϊδαὰθ τηοάθϑίαβ οὔ ργοθα5. τὸ- 

Ῥουϊαῦαγ, οἵ υὖ ΤῸ 5. ὨΘΟΘΒΒΆΤΊ. Βαρροίδηϊς Θχθγοιζα! 7 ---α, ἀ6. τ] ΠΡ] 1Οἱ 

ῬΟΏΪ ᾿ρΡΟΥ[ΟΙΒ ΒΟΙΘη8 1 2---1 4, 46 Τὰοπμα Ὀοπὰ Θχοχοϊζιβ να]οϊπάϊπο, 

οἵ ἀθ ὀχογοι δ οηῖθιιβ ἤδη 1Π ΥῸΠῚ ἸΠΒΕΓΆΘΠΠΙΒ 1 5.--ὶ ὃ, 6. γε τ15 4]- 

θι5 ΘΕΙ͂ΟΙ ροβϑιῦ τι Π]Π1Π065. ΠΟ τη οο σοδοί! οἵ Ἰην], κρα νο]θηΐθβ 80 

᾿υοηΐθ5. ᾿π ροΥἃ[ΟΥῚ ραγθδῃῦ 109-25. 46 νἈ1115 ΔΥΓΓΡΒ. Βα ρογΆη1 Ὠοβίθβ 

οὔ--- 4.3, ἀ6 αἰνιπαῖοπο ἴῃ τοῦ5. Βα ΒΟΙρΡΙ 6 η415 Δα ΠΙ οηάδ 44--- 46 (ο. 6). 

118. 11. 

Ογάχδγο5 585 ΠΟΒΌΠ 16 ΟΟρΙὰ5. τϑοθηβοῖ Οντὸ οὗ ριρη δῦ ΔΓΠΊΟΥΠῚ- 

40 βΘΠι5 αυοά 511 οβίομαϊς, Ουγγὰβ δυΐθιη ἃ 60 ἱιηροίγας υὖ Ῥουβὶβ 

Δάν ηΙ ΠΕ 115 ἢονὰ δτηᾶ δα Ὀ6]] πὶ [6] Ἰοα5. σου ατη Πουὶ Ἰα θοαῖ, Οοη- 

οἸοηῖ 5 46 Ἰπαΐαπ0 ΔΥΓΓΠΟΙΠῚ ΘΘΏΘΓΘ. ΠΔΌΪΠ5 ῬΟΥβαΣ ΟΙΉΠ65. ᾿Ιβάθιῃ ηπ]- 

Ὀχ15 ΠΟΠΊΟΪΠΠΔ1 ΔΥΠῚ15 ΟΥ̓ΠΔηαΓ, ΟΥΤΒ τη αἸἈ[ΊΟ 65. Οδιη ροβίγοβ ᾿πβῦζαϊι, 

οὗ νἱγία 15. ῬΥΘΟΙΉ115. ὈΓΟΡΟΒΙΓ15. βίαια οοηίθητ: οὶ Πομδβίαγατη οχοϊζαῖ 

(ο. 1). Οὐμνινδηζπι ΞΟΥΤΏΟΠ6Β5 ᾿ὰ πο ογαΐον ΟΥὐγὰβ πὖ οἵ ἀο]οοίρηϊ οἱ 

Ῥγοβιῖ. γρὸ οπὶ ΠΑΥΓΔΈΟΠΟΕ ἄο [αςζαϊίαίο οἵ νϑοογάϊα οΥΒαΓ τη. Ρ11- 

ναῦται Ἰηδε αἴογαμι γοάαγριδηΐαν Ὁ Αρ]αϊζαα, Ογχιιβ ΠαΥγα του ἸΟΘΟΒ 
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ἀοίοηαϊς. [πᾶς ροβὲ βουῖὰ ᾳιυφάδμῃ 6 θ᾿  ΘΠ}}15. αἸβΈ θ ἢ 15. γαγβαθ ἀὰ 

Ἰυάνιπ) ΞΘΥΤΉΟΠ65 Τονοοαΐ (6. 2). Οὐδπβα 46 ΡΥ ΠῚ115 ἴῃ ΘΟΠΟΙΟΠ6 ὩΡΊΓαΙ. 

Ογτὰβ τοη δὰ 46] ]Ὀθγα μά πῃ ΡγΟΡΟΩΪ. Ἰὼ ργοοθγαμη οὐ ϊπ6 ΟΠ γϑαπίαβ 

βίαζαϊ δ αἴ ἴῃ δὰ τὸ ν᾽ γα ]5. ΒΙΠΡΪΟΤ ΤΩ ταΐο Παρθαΐασγ. ΕἾ Ρ]ΘΘ]ΟΥ τα 

ογάϊηθ ΡΠ οΥ 15. ργοβιδη ββίτηδ ογαῖοηθ Ἰ46ηλ βαδάσί, βία α]χαθ ἀθοθγηϊῦ 

αἸρηϊζαι15. οἵ νιγῦα15 1. α]οατη οββα Οὐτὸ ρουτηϊ θηάπιη. Τοΐαβ οθηζαγ 5 

Ογτὰβ ΟὟ 5 Πρ Ϊ]ΑΓ 65. Θχθγοϊ [065 8 1ρ515 ᾿πβει[ιἴὰ5 ΘΡΌΪΟ Θχοὶρὶῦ (ο. 3). 

Τι ρϑῦ5 Ὁ Ἰπάογαμη τα ρ8 δα ΟΥ̓ χδυΘ ΠῚ ΤῊ]15518 ΟΥὙΤΒ. ΔΙΌΘΒΒΙα5 ἀἄαΐ τὸ- 

ΒΡΟηΒαΠη. Ονάαχατ! βυδάοί Ιάθμὴ αὖ ΑΥ̓ΤΩΘΠΙΟΥΏΙ ΤΟΧ, 40] ἀαἰδοογαῖ, δὰ 

οὔοίατα γοαϊραΐαγ, οἵ ργοθαῖα γΘ βὉ νϑηπδίϊοηβ 5Ρρ6οΪ6 οὔτ δχοχοῖία δὰ 

ἤπ65 6]5 δοοβαϊζ (6. 4). 
118. πὶ. 

ΑΥὐτηθηΪδΒ ΤῸΧ ΟΠ) 5.18 οδρΙαγ, οἵ 10 6110}} αυϑάδηη ἰογτηδ ἀοίθηβαβ ἃ 

ΠΠΙο ἴῃ ἥάθτη σομαιτοη 5. ἔθ  18 Τοιριῖασ. ἘΘΡῚΒ ΑΥ̓ΠΙΘΒΙοσ απ οἵ Η11] 

6]05 ραγαΐα πη ΟὈβθαθϊαπι (6. 1). ΟἿΑ] άξθοβ ρδυοΥ ΟρΡΡΥ 5505 Ουτιβ 510] 

οὖ ΑΥ̓ΠΊΘΏ15 βοοῖοβ δΔα]αηρὶ, οἵ αἰγίδα νοϊθπ θ5 τηοηΐθβ οσοιραΐοβ 

'ρΡ86 ἴεπθῦ : α05 τη ηἶγ6 Ἰπβυα!. ΙμΘραΐοβ δα Τηἀογατη ταρθτὴ 46 ρΡ6- 

σαπῖδ ἴῃ Ὁ6]}1 Βα πηΐα5 πλαΐαπο 5101 ἀδηάδ τ (ο. 2). Οὐγτγάτῃ τοἀθαμῃίθηη 

δχοιριαηΐ Πποπουῖῆοα ἀδἀπουπίαθθ θαπΐθιη Αὐγηθη}. ΟΥ̓ΠΔΙΙΒ εἴ 6χοὶ- 

ταῦϊβ ταῦ 5 Ογγὰβ ρογβυδάθὶ Ογάχαυὶ αὖ 18Ππ| ἴῃ ΠΟΒΌΠαΙη ΤΟΡΊΟΠΘΠΥ 

βαἀποαΐαν Θχϑγοιαβ; ἴῃ αὰἃ ρτράδηαο οὖ οαποία ναβίδηαο δοοθάπηΐ δὰ 

Πποβίθβ. Αββυγιοῦαμῃ οἵ Ονὐτὶ ἀϊνοσϑα ἴῃ ΟΔΒ(Υ]5 ΘΟ] ΟοΔΠα 15 ταῖῖο. Ονγὰθ 

ῬΓΪΠΟΙΡ65 Ῥαγβασαπ δα Του ἀπο π οοΠοτγίαϊαι ; ΑΒΒΥΤΙῚΒ. ΟΠ ΠΘ ΠῚ ΒΌ0Πι 

Θχϑγοϊζατη ; αὐοα Β61Ὸ 8δὺ μοῦ οἵ {γυβίγσγα ΠΟῚῚ ρ]ἼΡρὰ5 ἀοςοῖ Ογταβ. 

Μαρπο δηΐμηο Ῥεϑιβοο ᾿πηρϑίατη [δοιαηΐ ἴῃ ΑΒΒΥΤΙΟΒ, 4] ΔΙΏ15515. ΒΟΓΌΤΩ 

ΠῚ ]Ε15 ἴῃ οαβίτα τορϑ!]αηΐυτγ (ο. 2). 

ἘΠῚ τῦ; 

ΟΥγὰβ Οὐ ν]ἱοϊοτίατη γαροτίαΐαπη ἄθο5. οὖ τη] Ποπούα αἴοι. ὮὈς 

ΠοΒΈ 5, 4] ποοία οαδβίσα ἀθβθυπθγδηΐ, ρει βθα  θ 15 σδρὶ τα, σΟΠΒΙ] Πα. 

Ἀδὰ πηρεάϊγα οοπϑίαν ΟνδχαυῚβ ᾿νοῦ οὖ Ἰρηᾶνία: 564 ἃ) 60 ᾿πηροίταϊ 

Ογτὰβ υὐ ΜεΑϊ, ααἱὶ βροηΐθ νο]ηΐ, ᾿ἰρβιιηλ βοαπδηίαν (6. 1). [Π.ΘΕΙΏῚ 

Ἡντοδηϊουαπι ἰΘρδίϊ] 46 βοοϊθίαία οατὴ Ῥβϑυβὶβ Ἰηθα μηδ νϑηϊαπηΐ : 4005 ἀπ665 

1.5. βθουαΐαβ ΟΥΤῸΒ. Οατὴ 5015 οἵ οὰμτὰ τηδχίτηδ ρᾶτίθ Μϑάογαμπι ρῥτοὸ- 

Ποϊβοϊίαν, ΗἩ γγοδῃϊοβααθ ἴῃ Πάθτιῃ σοοῖριῦ. Ηοβθμσιη ἀρρυθάϊεπαοσγυμῃ εἴ 

ῬΘΙΒΘα ΘΠ ἀογΆτη τηοάπτηῃ ἀοσθδί, 4105 ΟΡΡΥΘΞΒῸ5 Π0]]0 γϑβϑιβίθηϊθ μηὰχίτηᾶ 

οἸδάβ δῇιοιῖ. ΟΟὐυσιὶβ ΡΥ Β6ύνοβ οϑρίίνοβ ραῖδί σοτητηθαΐατη δ βυτηϊηᾶ 

ουγὰ Ῥτονιἀθῦ αὖ ΒΟΟΙῸΒ ἢ ΠΟΒΌ 5 ΡΟΥΘ ΘΠ 415 18 πὶ Οσσαραῖίοβ 5101 46- 

νἹποῖδῦ (6. 2). ῬΘΥΒΆΓΤη ΓῸ8 ΘαΠΘΒΌΓΙΒ ἀθοθγηϊαῦ (6. 3). Οδρίϊνὶ αἵ 

ΘΟΠΕΠΘΔΏΓΟΣ 5110 ᾿Τη ροτ]ο, αἰτηϊαπίατ ΠΡ ΕΥ] (6. 4). Οὐπα βυτηϊζαι οἵ 

οαβίγα, ουδίοαϊαπίαϊ. Ογάχαγοβ σορηϊζο βαουυη ἀϊξβοθββα ᾿γαῦαβ πλ 0 

4] σοηΐοβίτη [1105 γάτα Ἰαθοδΐ : βθὰ Ογγὰβ παπέϊιη τϑῦπογα βίπαοί, 

Μιτΐαν παπίϊαβ σὰπὶ τηδη 8.15 ἰη Ῥοιβαβ αὖ ἤν. ὨΔΠ ΠΠ65. υϑ απ, 564 

σα} ΠΠ{{6 715 Ἰάθτη δα ναχαύθη. [)6 ρυθάα αἰνι ἀθηάα ἴα Οὐγὰβ ἃρῚ αἴ 
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64] οἵ ογηηΐᾶ αυὸ δὰ τοὶ Θααθβίγοῃ ρου] ηθηΐ, ΡΟ βῚ5. δα ᾿Ἰπβεϊ θη τη 

οαυϊζαΐαμη οοἀδηΐ (6. 5). (ἀΟὔνγαβ ἃὺ Αββδγυῖο ἀδβοϊξ δὰ νγαη. Μραὶ 

46 ργϑάδ αἰνίβα γοϊοσγαηΐ (ς. 6). 

118. ν. 

Οντὰβ ἀθ ριθάδ 5101 {τ]θαΐα οὐπαὶ ἃ]ῖοβ. Ῥαηΐμθα, ἔοστηδ οἵ νἱϊ- 

ταῖθ ἜΧΟΙ ]6η5. τυ ]16γ, οαδίοαϊοημ δα, Θοτητη! ΠῚ ΑΥ̓αΒρϑο : ααὶ οὐχ 86- 

νΘΙΒ8. Ονὐγυατη ΘΡΥΘΡῚΘ αἰβρυΐαββος 46 ἈΠΊΟΥΘ, ϑαθηη] 6 Δάνουβιιβ 6] 8 

1ΠΘΟΘΌΥα5 δοίαββοί ἢγπηδΐθμπι, δὰ Θχίγθιη πη νϑΠθυ Θη ] ΟΔΡΙΓΌΥ ἈΠΊΟΤΘ 

Ῥαῃΐηθθ. ὔὄγττιβ ἀθ 6110 ρευβοαιθηᾶο οουίιβ οσρίογαῦ Μϑάοσγατῃ οἵ 5ο- 

ΟἸοΥαΠ νο]απζαΐθῃ, αὔγατη ΒΘΟῸ ΠΣ) τ Δ ΠΟΙ νΘ]]ηΐ : ααἱ οτηηθβ5 πϑυά ἀυὈ1- 

[δηΐθι Γοβροηαάθηΐ γ6 ἃῸ 60 ΠΟ 6886 (ἰἰβοθββαγοβ (6. 1). Ονστὰξ ρῥγοῇ- 

οἰβοιζαν δα (οῦτνγδμι : Πα 56 δ βι8 οπηηϊα ἴγ841 ντο. Ἕαοθγναβ ἴπ 

σαβίγα 1ην]ζαΐα5 ῬΟΥΒΔΓ τη ΘΟο δῖ Δαἀτηϊγαῖαγ. Ουτὰβ ἃ Οοῦτγα οἵ Ηγι- 

ΟΔΏ]Ο ΘΧΟΑΌΪΙ απ ΠΟνἃ ΒΟΟΙΟΙΊΙΠῚ ΔΌΧΙΠα ροββιῦ Δαἀβοίβοου; οἷ 81 να 

ΡΙΟΡίου Βαθυ]οηθπὶ ἀποδῦ, πο γα ΡΊ μα πη, 566. ΠΟ τηδχίτηθ {ΠΠπῸ 1ἴ6 Υ 

αἸσροπάστη θ586 ἀοοοῖ (ο. 2). Αββϑυτῖα ἄθηθο ναβίδία ργϑδο τηαχὶτηἃ 

Ρᾶγβ {ἸΡαϊαγ οῦτνοο. Ουὐτὰβ δα ΒΌΥ]Οπθῖ δοσθαϊῦ οὖ Αββυτίατη δὰ 

Ραυρηδηη, 584 ἤαβίγα ργονοοαῖ. Οδάαδϊίαβ, γθρϊαβ. 5 Ὁ Αββνυιοσαπι α1- 

ΟΠ ΔΡΘΏΒ, 564 Ρ6Γ νἱ ἃ γθρα οδβίγαϊαβ, δα Ουὐγατη ὑγαηβιῖ οἵ πὰ 

σαί! ]ατ ἀο]0 οοοαραΐαπι οἰάθιῃ γαῖ. Οὐδάπβιοβ οἵ ϑδοὰβ οὰπη ΟὙΤῸ 

86 ΘΟΠ]ΌΠΧΙΒΒ6 Ρ8 015 ΒΡ οδία, 4] ΠΔ]ΟΤΘ5 ΟΟρΙΔ5, αὖ οἵ Η γΥΌΔΠΙ], δὰ 

Ὀ6]]υτὴ δἀυσουμηξ. Οδάδίαβ δά ορριἃ βιὰ ἀοίοπάθπάδα ργοβοϊβοιζαγ, οἵ 

Ογτὰβ βιοβ πογίδίυγ αἴ δἱ δαχι!Πατὴ ἔθγαηῦ ἀοσοίααθ σαομπιοάο ἀρτηθηῃ δὰ 

1Ἰἴοι ΠΟΟίαΥ ΠῚ ἸηΒΕ{πὶ ν6]1:. Θυθὰβ ἀθ οδυβ1ὶ8 ΟΥΓᾺΒ. τα} ὰπῈ ἀπ668 

ΠΟΙΏΪ ΔΕ ΔΡΡΘΙ]αΥ Ἔχροηϊζαγ. ἘΕὰ5 οὐτὰ οὖ 50] συῦϊα ἴῃ ΠΠΠ ΠΟΘ 1η5{]- 

ταΐο οοπῆοϊοπάο (6. 3). (ΟΟΔἀαῖδϑ ἃ ρογῆάο νυ]πογαΐαβ βαυνδίαι ἃ ΟΥτο. 

Οὐδ 511: ἰθαοσα ΒΑΌΥ]ΟΠΘΙη ψΘΥΒὰΒ Θχουτγπηΐ εὖ ΔΙΏΪθΕ0 ἀπιοθ ΤηΔΡΏΔΗΙ 

σοπίγαπμαηΐῦ οἰδάθη. ὥποβ Οὐτὰβ Πυμηδῃου τηοπαΐ οὖ τηϑ]ϊογα βαοοεοῖ, 

ΒΙΠ]Ό] 46 ΘΠ ΠΟΥ͂Ο ΘΟΥ Τὴ ἄποθ Ποβίθβ Ὁ]οΙβοιῖασ. ΡῬαδοΐαμη σοηνθηΐατη 

ἀθ ρδιοθπο Ὡρυῖοο}15. (ἀδάαΐαβ γο]ϊοῖΐο ἀουηῖ ργροβΙ 10 σὰπ Θχογοῖζα 

ΟΥΤῚ ῥγοβοϊβοιτασ. ΟΥὙτὰβ Ἔχροηϊῦ οαχ ἴῃ 1ΠΠΠΘΓΘ ΠΟ ΡΙΌΡΘ ΒΑὈΌΥ]ΟΠΘΙΩ, 

564 ἃ]1}1Ἃἂὺο 5Βρϑίϊο τοιηοΐιβ ρυθί τ νο]}, (Οὐδβίθ!]!β {ἸῸθὰ5 ΡούαΥ 

(ο. 4). Οὐτὴ ΠΟΥῚ τη ]ἴθβ, ἀθ ααϊθαβ πυποῖὰ8. οατα τηϑηἀα[15. ΤΩ 5515 

ογαΐῖ, 6 Ῥουβίάθ δὰ Ογδχδγθηι νϑηϊββθηΐ, μϊο ᾿ηνιϊαΐῖα ΟΥΤῚ 6ὺ ἸαὈΘπίὰ5 1Π 

6] 05 οαβίγα ρῬγῸ ΠΟΙ βοιζαυ, ααοα οατὴ 815 ΘΧΘΓΟΙ 5 Μοαογατη ΔΡῪ5 τηο- 

Ἰοϑίιῃϑ 6588 ΠῸοὴ νὰ]ῖ. Οντὰβ ΟὈνδπη ΟΥ̓ΑΧΑΙῚ ργΟσΘαϊῦ οὐτὰ οααυϊζαΐα, 

ΑἸΓογοδίϊο ᾿πΐοι Ουγάαχδγοπι οὖ γταμη. Ογαχαγθθ σοπο ἴα ἀθάποιϊίαγ 

ἴῃ (Δ ὈΘΥδου]ατη οἵ ἀοπδίαγ ἃ β]ῖ8.0 Ἰὰτ ΟΥ̓ΧΑΓΘ5. ΟΠ 58}5 σοομαΐ. 

Οντὰβ ἴῃ ΘΟΠΟΙΟΠΘ ΔΙ ΙΟΟΥαΙη γοίογ ἀθ Ὀ6110 ἀποθηάο (6. 5). 

118. νἹ. 

Απΐῖθ Ογαχϑυῖβ τ ΠΔΟΌ πὶ ΘΟΠΡΥΘΡΓΙ 50011 τοραηῦ ΟΥγαπὶ 6 

αἀϊταϊταῦ Θχοσγοιζιη. Εργοββο Ἰᾶπὶ Ογάχαγο ἀθοθυηϊαν Θ᾽] πη 6556 Ρ]Ὸ- 

βααᾳαθθηάσμμ. Ογγὰβ βαδάοί αὖ οαδίθ}}15 Ποβύϊαιη 5 0] [15 ἃ 515 πονὰ οΧ- 
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βέγαδηΐαγ. Ργουαΐο 11Ὸὺ σοηβιϊο Οὐγὰβ οαρὶΐ ἰοσὰ ΠῚ ΘΥΏΙ8. ἸΔοηθᾶ. 

Εφυϊταῖα8. Ῥουβαγιιτὴ δαιρθίυν οἵ ᾿Ἰπβεταπηζαι ΘυγΓ 8 [α]οαῖ]. Αὐαβρθο, ααϊ 

Ῥαμῃίμθατη νἱοϊασα οοπαΐαβ ογαΐῖ, ἱροβοιῦ γταβ, δαμάθτηααθ δὰ ἢοδβίβϑβ 81- 

ταυϊαΐα ἔαρα Ἰαθοῦ {ταηϑῖγο. ΑὈτγαάαΐαβ ἀγοθββιῖαῦ ἃ Ῥαηῖπθα. ΑὈτγὰ- 

ἀδΐαβ Ογτὶ γθῖὰ οαγυίθτη δάὐαναῖ. Ρ]διβίγα σαπῃ ταγυ 5 ϑοαϊῆοαϊ ΟὙΥῸΒ 

(ο. 1). Ιπάοτππι Ἰοραῦϊ τοϊταπίαν ἃ Ουτο δά Αββυσγίαμτη Βρθου]δη 4] οαμβᾶ. 

Ογτὶ βίμάϊατη ἴῃ Ἀρραγᾶπμᾶο θ6110 οὖ θχθυοθηαῖβ τα] ΠΠΌ.8. Τἀο ΠῚ Πδι΄- 

ταῖϊο ἀβ ποβίϊαση οορ 8 ρϑυζασθαΐῦ τ] 165 ΟΥΤῚ, ααογατη τηθίαπ βϑάδηΐ 

ΘΟποίοπθβ Οὐτὶ οἵ Ομγυβδηΐ. Ὠεογοῖα Ὄχρϑάϊτοπο βίδθ πη Βα βορι θη δ 

Ογτὶ βἰπάϊατη ἴῃ ΔρΡραγαημἂο Ὀ61|10 εἴ δχθυ μα. τα] ὰ5. ἰῃἀογυμῃ 

ΠᾶΥΤαῖϊο Ὧ6 ποβίϊαμη σΟρῚΪ5 ρουζασθαῦ τη] 165 ΟΥΤΊ, απουαμη πηθίατη 56- 

ἀὰπί οοποίομθϑ Οντὶ οἱ Ομγνβαηΐθ. ἢ θογοΐα δχρϑαϊτοηθ βίδα 5..8561- 

Ρίθπάδα Ουγὰβ βάϊοιῦ ἀθ τοῦαβ, αα] 8 ῬΥΘΟΘΥ ΔΥμηα ΘΧΘγοια5 ἀθυθαΐ 6856 

Ἰηβίγαοίαβ δά "8 (ο. 2). Θβουιθιαγ οὐάο ἈΡΊΩΙΠΙ5, δ ἸΠΡΥΙΓ5. Ρ]δα- 

βίσογατη δ πηρθαπηθπίογαιη. ΟΥΤὰΒ. 6 μϑρυϊδίουθαβ, α05 ᾿πίθΓΟΙΡῚ 

θεῖ, ἀβ βίαζα ᾿ιοβίϊαμη αμπθουϊ. Αὐάβραβ τϑαϊξ οἵ θχροῃϊῖ Ὧ6 δοῖβ 

Βοβίϊατη. Ασουγϑίαβ ἀθβου ΙΓ 8065 ΟΥ̓ (6. 23). ΑΥ̓ΠΒ. ΟΥ̓ΠΑΐΌΓ 

Θχογοϊζαβ, ᾿Ὠρυϊβαθθ ΑὈγαάαΐαβ τῦποῦα Ῥδηίηθο ; 4186. 5161] νἹΓᾺΠῚ 

ΘΥΔΥΊΒΒΙΓΩΙΒ νΘΥΌ5 δα Του ηθα Ππουΐαΐαγσ. Οὐυὐτὰβ ἀποθβ σοῃνοοδίοβ 

ἄδπυο δά βροῖὴ νἱοΐογϊθ δχοῖϊίαΐϊ (6. 4). 

118. ἢ. 

Ῥγδηάϊο βαυτηΐο οἷ 58 ΟΥ15 Γἰΐο [0015 ΟΥΤΊ οχογοιΐαβ οὐηΐπθ [δαβίο ρτο- 

οοάϊς. Οὐχ 18π| αἴθυια Ἔχθγοιῖαβ δβῦ ἴῃ σοημβρθοῖῃ, οὐθααϊζαῖ ΟΥτὰβ οἵ 

Β005 δχοῖίαΐς ἰοϊδιηα 6. ῬΓ86111 ἸΠΘΌΠΑΙ τομὴ ἀοοοῖ. Οτοθϑυβ {10 5 

ΡΒΔΙΔΗΡΊΌα5 ᾿ηνδαϊῦ ΟΥΤῚ δοῖθπ, 56α 6] 5 αἰσαμηαα6. σοῦππ ργτηο ᾿πηροία 

[υαραῖαγ. ΑὈταάαΐαβ ἤΠοβίθβϑ ᾿ἱπουγγϊΐ, οὔ οαση ΠΟΠΠ1]}15 ΒΌΟΥ ΠῚ ΟΔαΙ. 

ἀὺρΥΡΈογατα ρἼοῦτι5 οατὰ Του ΓΘ γϑβιβ, ρθάθια σγοίοσαηΐ Ῥοσβ. 4- 

ΘΥΡΈΙ ἰδηάθτη, οὰπὶ ἃ ἰΕΓΡῸ δάογίαβ βββεῖ ὕνγαβ, ὁ ἀσπίαν ὑπά]αα6, 5οα 

1η Πάδθῃ) Δοσθρί 5 δββϑιρδηΐα βθάθβ. Θυϊά ἴῃ μος ΡΥΘ]10 Ρ]αυπηῦτη νἃ- 

Ἰαουϊ, ὈΓΘνΙΟΥ ΘΟ ΓΘ] οσῖαυ (6. 1). ΘΑΥαΙθ 8 σαρίϊ5 Ογγὰβ Ογωβατη 

Ουβίοα! Ἱ Ἰαθοῦ εἴ οὐ ρῥγεάδηαι ΠΠ] ποθι δρταρὶθ οαβίραΐ ΟΠ] άθθο5. 

Οτοϑαμῃ δύ οοββιίαπη Πατηδηϊίου βαϊαΐαῦ, οἵ 6] 8 ΘΟ 5110 46 ποὴ ἀΙΠΙ ρθη ἃ 

ΟΓ86 ρᾶγοῖ. Εχροπῖΐ Οὐϑαβ ἀθ ογᾶο]β ΑΡΟΙ] 15 5101 ἀδἴ15 οἵ βαδτη 1π- 

οαβδῦ ᾿πρυὰἀθης!τὴ. ΟΥὙΤῚ οἰθτηθηΐα οὐρὰ Οτβαῃ (6. 2). Ογγὰβ δὰ- 

αἰΐα πιουίΐα Αὐγαάδίαβ ἔμπηυβ οἱ βρὶοπάϊάστη ρᾶγαῖ : οὐτμαὰα Ῥαηίμθα 

ῬΓΟΡΘ τηϑυϊζατη ρ]δαϊο ᾿ποιυϊββθῦ, αἰτ]α] 16 ΔΓ Ρ]]ΒΒΙ Τὴ ΡΟ ἰαθεΐ τηο- 

πατηθηΐατη (6. 3). (ὐδύαπη σΟὨἰγον υβὰ8. Ο81Π146 σοτηροπι ΑἀαβΙ08. 

ῬΗγν βΊδτη τϊπόσθῖη ἀοιμαΐ ΗἩ γβίδβραβ.υ Ουὐγὰβ οαπὶ ΟΥ̓ΌΘΒΟ δ] 5486 {ΠῸ6- 

ΒΔ ΌΤΙΒ ρτοίΐθοίαβ ϑαγά 5 ἴῃ ᾿ΠΠπογα ΡΕσυρΊθαβ, Οδρρδάοοιθιβ, Δγαθιθαβ- 

406 Ὀ6110 βαθαοῖβ ρθε Βαθυ]οπεῖὰ (ο. 4). ΒΑΟυ]οπθῖα οογοπᾶ οἸηρὶ οἵ 

1η46 58 οδαΐθ γθοῖριῖ. 851 δα οὐθϑβιάθηάδιη ὑχῦθτῃ ἔοββα ἰαῖα ργοΐαη- 

ἄδααθ οἰγουμηποιαγ, {005 ἰαηάθιη, Εαρῃγαΐθ ἴῃ [οββὰβ ἀουιναῖο, νὴ 0 

ΒΟΙΏΠΟΘ].Θ ΒΘΡυΪΐα οδριίαγ. Ἐδθ5 οαρία τ{015 ογἀϊπαηΐαγ. (Ο]]Π184ὰ τὰ- 



ΧΧΧῚΣ ΘΝ ΝΑΙ: 

τοηθ ΟΥὐτβ Ἰηϑθα]Ὁ αὐ ἁγηϊοἱ Ἰμ το Πρ ηῦ ἔρβατη γατο ἴῃ σοπμβρθοΐαιη ρορα]ὶ 

νΘηΪ 6. ἀἄθθῦοτο. Αὐζαραζιβ ἀὰπὶ Ἔχροηϊδ αυϊ 5 ἀθ τ θυ5. ἰρβῈ δάμας 

Ογτῖ σοπδαθίααϊηθ ἔτ! ἤθη Ρούαουῦ, Βατη τη τ ΤΟΥ Τὴ ἃ ΟΥγο ρϑβίαυ πη 

γοροῦς. ΟΠ γυβαηΐαθ ΘΒ Π ΒυΆΒΟΥ ΘΟΥΌΠ ααδρ ΟΥΤᾺΒ ΤΠΔΧΙΤη6 ΟΧρο- 

ἴοραΐ. ΟὈΟΥ̓ΡΟΥΒ συβίοαθβ ο]ρὴῦ Οὐγὰβ θαπασμοβ. δ] 65 τορίθ οἵ 

ῬΓΡΘΒΙἀἸ απ) ἀΓΌΙΟατα ἸηβΕπ|ῖ. ΟΥΤῚ οΟΥ̓ΑΙΙΟ δά διηϊοοβ 46 ἀἸβοῖρ] πα ὑτὸ- 

σΟΥ̓ατη σοηβίς[ποηάδ (6. 5). 

18 ΝΉῊΝΠ. 

ΟΠ γβαηΐαβ δββθητίαν Οντὸ εἴ ρογβαδάθῦ 81115 ΟὈΒου να ΠΌΔ ΠῚ σα] ατη απ 6 

ΤῈΡῚ58. Μαποῖᾶ ρδ]δίπδ ᾿πϑυςαπηΐαγ ἃ ὔὐτο. Θυθὰβ ἀγθθα5. Θἢεοουῖ 

αὖ 56506 [ἴῃ ΓΘΡῚΘ5. ΔΙΓΙΟ ΟΟΙΏρΡΑΓΟΥ πῦ ορπχαΐθβ. [Π{ θοβάθιη δά νἱγίμςβ 

βύπαϊαμη οχοϊζαγοῖ, 1056 νἱγζαΐθτη οο]αϊῦ οτηηθη. 86. βυοβαιθ δχογοαϊ 

νΘηδη4ο. ἔδαστῃ οὖ Δ] οου απ οὐ]ζατη ΠδΟΙΓατηαθ δα ΒΡ] μου θη 1η511- 

τα]. ϑουνιῦας 510 ᾿ρ5]ὰ5 ᾿προυῖο δἀαϊοΐοβ ΔὉ δυτηοσατα α8ὰ δῦ ἃ ΟΠΊΗὶ 

ἸΙΌΘΓᾺ] Θχογοϊ ταῦ οηθ Γοιηονῦ. ΡΥΠΟΙΡΟΒ π6 αα]ἃ ΠΟΥΔΓΌΙΩ ΓΘΥΓΌΠΩ Π10]}- 

Τϑηΐαϊ, Θἤδοιῦ διηοῦα ΟἸνιατη, ααθ 5101] ΘΟΠΟΙΠανΐῦ 1ἴ8, αἴ ΤΩΔΡῚ5 510] 

ααδτη ᾿ηΐθι 56 δεβϑηῦ 8ΠΊ1Ο1; οἵ 14 ᾳυϊάθιῃ ἢϊ8 πβὰβ ΔΓ 5 (6. 1) : ΠῊ}}15 

αἰθο5 46 δὰ τηθηῆβδ το αΐ, 8115 Θο5. ΟΥ̓ΠΔας ἀΟῃ15, ΟΥΠΙΠῸ 56. Ὀ6π6- 

ν Ϊ]υπὶ οὗ ΠΠὈΘΥΆ] Θὰ δάνουβαβ 605 ΡΓΘΘὈαΐ : ΘΌ]ΔΠι τηθϊοοβ σοπβηταοθαΐ, 

αἱ φορτοίδηϊθβ ουγαγθηῦ. Εὔα ΘΠ) ΘΟΉ5110, αὖ ΠΘΙΏΡ6 Δ]14 14 ἀἸΒΕΘΠΒΙΟῺΙΒ 

Ἰηΐοι 608 8]θγεῖασ, οουΐζαιηΐϊηα ἰηβο τα! (6. 2), Ῥοιηρᾶ Οντὶ ρῥυϊτηιτη 6 

Τρία ργοάθαηθβ δα Ἰοοᾶ βδοῖα. ϑδουβ ρϑυδοῖῖβ πα θθηΐασ ἰμ αἱ δα ΘΕ 168. 

ῬΠδγαυ]αβ οὰπὶ ΠουλΪη6 Ρ] 6 6]0 6 8015 οο]οααϊθατν 46 αἰν! Πἀγατη ργοίϊο, 

Εἰαὰ6. Ομ θομᾶ 508 ἀοπδῖ ᾿ἴΐα, αὖ 'ρ86 ἃὉ 6δὺ αυδηΐαϊη 88115 εἰΐ δά 

ν]ἱοΐατη οἵ ουϊΐατη δοοϊρίαΐ (6. 3). Απλῖοοβ δχοῖρὶῦ σοηνινίο γγαβ, Ὁ] 

1οοἱ ΠΙΌΘγα]65. πο ἀοβιἀθγαηίασ. Νυρτ!β Ηγβίαβροο οαπὶ ἀοῦγγο Π]ϊὰ 

ΘΟΠΟΙΠΙΔΙΙΒ σοίθιοβ σοηνῖναβ ΟΠ] ΤΩ ΠΟΘΙ 5. ἀἰτα {Π|, ϑοοῖοβ. ΡΥ] 

ἀοπγαχη ἀμ] 10 ραγίϊμη βθοῦτη ΒΑΡΎ ]ΟΠΘ. πη ΠΘΙ 6 ΘΟΠΟΘαΪζ, α05 ΟΠΊΠ 65 

[ἅτ ἄποθ5 ααδιη τηἹ 65 ταυπουύϊθαβ οὐημαΐῖ. Αμηϊοῖ8. δ ῬΥΘσθ 8 οοηνο- 

ΔΕΒ ΟἸΏΠ65 5188 ΟΟρΡΙΔ5 οὖ Ορβθβ οβίθῃηα!τ (6. 4). ΟΥΤῚ ἴῃ Ῥουβιάθιη ργοῆ- 

οἰβοθητ5β. ἀριηθη οὖ ΘδβίΓοΟυ τη ταίϊο ἀθβουι ιαγ. ΟΥὐγὰβ δα ΟὙΔΧΆΓΘΙΩ 

ἀδνεγεταν, ἃ αὰο Ε]1ὰ εὐ ΔΙοάϊα ἀοί5 Ιοοα οἱ οἥογζαι. (δι γ 515 δπο- 

[ογϊαΐ ρδοῖα βαυπί Ἰαταΐα ἰηΐοῦ Ῥθύβαβ Ουὐγυασηααθ 46 τθρο Ῥριβῖοο. 

Ογαχαιῖβ Π]Ιαπὶ ἀποῖξ ἀχόγαπὶ Ουγὰβ (Ο. 5). ϑαίγαραβ ῬΥΟν] ΠΟΙ ΔΓ αΤΩ ΘΟ - 

Βθξαϊς, φαϊθαβ δαπάθηῃ τπογατα αἰβοὶ ρ] μᾶπι σοτητηθηαΐ, χα ρα ἸρΒαη) 

π᾿ αὐὍβ οὈτ ποῖ. Τιδραῖοβ ἰπβεταϊ, ααἱ οαπὶ δχϑγοϊξα γον! ποῖὰβ οὈθαηΐ ; 

ΔΗΡΘΔΙΟΒ ἰΐθιη βοὰ νουράδυίοβ ἀἰβρομϊῦ Ρ6Γ βίδίοηθϑθ, αυἱ δρἰβίο]αβ 

Βαϊηπηᾶ οοἸογιίαΐθ ααοοσιπαὰθ ρεγίαεγαπί. βία ἱπάθ ἃ ὥγσγϊία ὑβαὰθ δὰ 

Τηδγ6. Ταῦγαπι Ζργυρίοαθα ἀοτηϊΐα ΠδὈϊζαγο Ἰμβεαϊς τηοάο ΒΔΡυ]οπο 

τηοᾶάο 5185 τηοάο Εἰ)οθαΐδῃ!β (6. 6). ϑοπηηϊο δαμπηοηϊίιι8 56. ρᾶγαΐ δὲ 

(Ἰβοθββαπη οχ πᾶς νἱίαβ. ΟΥ̓́Τ τπουθη 5 οὐαίϊο δὰ ἢ]ϊοβ οἵ ἉΙΉΪΟΟΒ 

(ο. 7). ΕΡΙΠΟοραΒβ σοτητηθιηογαῖ ἃ ΟΥΤῚ Ἰμβυςα{15 ἀοίθοϊββο Ῥθυβαθ. ροβίο- 

ΤΟΥ͂Θ 5 οἵ ἀθίθυ!ου 5. 6856 ἀοΐοβ (6, 8)). 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΈΤΙΑ. 

ΒΙΒΛΙῸΝ ΠΡΩ͂ΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 
κεἰ δ πςπ ;ὔ νά ’ ’ 

ἘΝΝΟΙΑ ποθ᾽ ἡμῖν ἐγένετο ὅσαι δημοκρατίαι κατελύ- 
Γᾶ ἴω 57 ’ὔ ᾿ς 

θησαν ὑπο τῶν ἄλλως πως βουλομένων πολιτεύεσθαι 
“- Ἂ Υ 3 3 ᾽ 

μᾶλλον ἢ ἐν δημοκρατίᾳ, ὅσαι τ᾽ αὖ μοναρχίαι, ὅσαι τε 
Ν 7 Ψ - 

ὀλιγαρχίαι ἀνήρηνται ἤδη ὑπὸ δήμων, καὶ ὅσοι τυραννεῖν 
δ - Χ 7 

ἐπιχειρήσαντες οἱ μὲν αὐτῶν καὶ ταχὺ πάμπαν κατελύθη- 
Ἀ “- Υ̓ Ἷ Ἁ 

σαν, οἱ δὲ κὰν ὁποσονοῦν χρόνον ἄρχοντες διαγένωνται, 

Προοίμια ξενοφῶντος κύρου παιδείας (.Μ. (οὐ χὰ] προοίμιον (ὐ.) οὐ «ἀάαϊίο 
α' Ϊ.. ξενοφῶντος κύρου παιδείας ἱστοριῶν α΄ Ἀ. ξενοφῶντος ῥήτορος κύρου παι- 

α 

δείας ἱστοριῶν βιβλίον πρῶτον ῬΙ. ἕξ. κ. παιδείας βιβλίον Α. Α. ξ. κ. παιδείας 
4") 

1. διαγενωνται] διεγένοντο 1. ΡΙΌῃ. διαβιβάσωσιν ἐκ τῆς ἀρχῆς Κ᾿. 5. ν. τ. (516 
ΘΏΪΠ αἸ6Ο ΒΌΡΓα ΨΘΥΒῸΒ ΓΘΟΘΏ ΙΟΥῚ τηϑητι ἀβουϊρία, τι τπηρ΄. ΤΥ.» 1 ΤηΔΥΡΊΠΘ.) 

Κύρου παιδεία] Νοιυηηδύνιι πη ῬΙῸ 
σοηϊῦνο, ἴῃ σοαϊοο5 1Π]αΐο ροβίαιδηῃ 
ΘΎΔΙΩΤηΔ΄1ο1Ϊ ΟΥὐτορθθαϊδτη αἰν]βἰββθηΐ 
ἴῃ ΠΡτοβ οοὖο, ταϑῦϊα! αὖ ἴῃ ΗΙβίουα 
Οτθοα οὐ Αμαθδβὶ, δα αὰδ8 ν. μι. 
Ῥ. ΧΙ. εὐ δηποῖ. Ρ.1. ἴῃ αυᾶ ἄαἰϊν!- 
ΒΙΟΠ6. Ψψαηϊαί πη ἔμ1586. οβίθηα! να. 
ΒΕΡ Π ΕΙ ἀπηοῦ: Δ 7.5» 575 ἂᾧ 
ΟΙΩϊΪ ἰὴ ππτηθοθ ΠΙΡγοσαη ἂρ 
ΘΎΔΙΠΙΩΔΙΊΟΟΒ ᾿πίθυἀπτη αἸβουθρδηΐθβ 
8.Ὁ πυμηθγβ σοαϊοθτῃ. Κύρου παιδείαν 
δαΐοιη αἰοσαηῦ ΠΙομγϑῖβ ριϑύ. δὰ 
Ῥοχηρα)απὶ 6. 4, Ρ. 777.16: Τήν τε 
Κύρου παιδείαν, εἰκόνα βασιλέως ἀγα- 
θοῦ καὶ εὐδαίμονος, καὶ τὴν ᾿Ανάβασιν 
τοῦ νεωτέρου Κύρου (864 οἸη1850 Κύρου 
ΠῚ ὙΠ 8. 1 Ὁ. ΖΟΣ Σ ΟΥ ΤΥ: 

πὸ. Τὴ} Θιορ: ΤΠ. 2.879. Βυιἀ8 
ν. Ξενοφῶν, Ρ. 2028 Α. ; Αἴπθη. ΤΙ, 
Ρ. 482 Β.., 00] ἰηηθη οο(, 1,80}, 51Π6 

Κύρου, παὖ Ῥτεοίοι 1). 1Π 1ΠΒΟΙΙΡΈΟΗ1- 
Ὀὰ5 ἈΡΤΟΥτΠ] 2, 3, 4, Ρ]αΐαγο5 
Οομρ. ΡεΙορ. απ Μᾶϑτγο. ο. 32, ΡΟ]]χ 
ΔΙΠ 6 ΘΥΔΙΠΤΗΔΟΟΙ ΠΟΠΠ1}}}1 οαπὶ Α- 
{ὩθηθθῸ Οδίθυῖθ 10ο18. οὐηηϊθα8Β. Πᾶαι- 
δείας ῬΙΌΓΆΙΙ πστηθῸ Β]απαα. ὙΥ8]Ζ. 
ἘπΠοίί. νοὶ]. 5, Ρ. 444; 5» οὖ 5600]. Βοά- 
16] πτι8 ΑΔ. 3, 4,35: 4:4.» 11; ἢ; 8, 
25. Παιδείαν Κύρου (Ἰοοο Αἀ ἴδῃ. 
0.» 5» 1, αυοᾶ ΟΥἵὶ νἱύατη οὐ ἀ]561ρ]1- 
81 ψουῦῦ Βυαΐ. 6. 20; 6115 Ν. Α. 
14; 3,» 3. Ἰ01 ἃ]. ᾿Ἰηνουίαηῦ. Ἔν πρώτῳ 
Κυροπαιδείας ἈΑροβίο]π5 Ῥτον. 12, 
44 (νοϊοραῦ γπορ. 6, 1). Ἱστοριῶν, 
αὖ οδϑῦ ἴῃ γι. 501.. ϑααἋ45 ν. ᾿Αρχεῖα, 
ΡΙδηαά. 10. Ρ. 520, 8, υ0] ἐν τῇ πρώτῃ 
ἱστορίᾳ τῆς Κύρου παιδείας. Υ'. δὰ γι- 
ἴατα ΠΙορθηβ δηΐθ Απδῦ. Ρ. ΧΧΊ]. 

1. ἔννοια--- ἐγένετο] Ἰτηϊδαύ τη 6886 
Βοζοιηθηπτῃ Ἠϊ50. 666]. 1,1, Δη1Πη86- 

Β 



ῷ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝ5Τ΄. ΟΥ̓ΕῚ 

΄’ ς 7 Ν 3 “- 3᾽ ᾽ 

θαυμάζονται ὡς σοφοί τε καὶ εὐτυχεῖς ἄνδρες γεγενημένοι. 
Ν 3 3 ἴω 7 Ἂς 5 ᾽ ψ ΒΕ 

πολλοὺς δ᾽ ἐδοκοῦμεν καταμεμαθηκέναι καὶ ἐν ἰδίοις οἴκοις 
εἶ ᾿ ΒΩ “ 7 ᾽ Ν εἶ ἂς Ψ' 

τοὺς μὲν ἔχοντας καὶ πλείονας οἰκέτας. τοὺς δὲ καὶ πάνυ 
5 7 ν ὦ ΩΝ “- 5 7ὔ 7 Ψ 

ὀλίγους, καὶ ὅμως οὐδὲ τοῖς ὀλίγοις τούτοις πάνυ τι δυνα- 
,) “ ’ὔ ἊΝ 7’, 27 Χ ᾿ 

“ μένους χρῆσθαι πειθομένοις τοὺς, δεσπότας. ἐτιὶ δὲ πρὸς [2] 
Ψ' 3 ΄- Φ 2,ὕ “4 ἣν ς ’ὔ 

τούτοις ἐνενοοῦμεν ὅτι ἄρχοντες μέν εἰσι καὶ οἱ βουκόλοι 
“ - ἈΝ εἰ ᾿ς - “ Ἂν: Υ Χ 

τῶν βοῶν καὶ οἱ ἱπποφορβοὶ τῶν ἵππων, καὶ πάντες δὲε οἱ 
΄ “ -ς δ 5 “- , ,ὔ Ων δ 

καλούμενοι νομεῖς ὧν ἂν ἐπιστατῶσι ζῴων εἰκότως ἂν ἄρ- 
Ψ “Ζ ͵' » Ω͂ Ἄ 3 ΄, 

χοντες τούτων νομίζοιντο᾽ πάσας τοίνυν ταύτας τὰς ἀγέλας 
3 σ΄ δ ἫΝ σι ν ’ ΤᾺ “ 

ἐδοκοῦμεν ὁρᾶν μᾶλλον ἐθελούσας πείθεσθαι τοῖς νομεῦσιν 
Ἃ . ’ὔ - 2 Ἷ ’ , δ ε 

ἢ τοὺς ἀνθρώπους τοῖς ἄρχουσι. πορεύονταὶ τε γὰρ αἱ 
3 “ οξδιλ δ, ΟΠ 3 Υ “-“ ’ὔ , “ 

ἀγέλαι ἢ ἂν αὐτὰς εὐθύνωσιν οἱ νομεῖς, νέμονταί τε χωρία 
Ἐς. γ᾽ ΄σ΄ “Οὄ 9 ΕΥ̓ ψ, » 7 7 αἱ “ΔΟὄ 3 Ν 

ἐφ᾽ ὁποῖα ἂν αὐτὰς ἔπαγωσιν, ἀπέχονται τε ὧν ἂν αὑτὰς 
3 7 Ν ΄σ- ΄- 7] σι 7 5 

ἀπείργωσι" καὶ τοῖς καρποῖς τοίνυν τοῖς γιγνομένοις ἐξ 
9 σ 5 κι Ἁ 7 -“ ᾽ 7 Ἂ 5 ν 

αὐτῶν ἐῶσι τοὺς νομέας χρῆσθαι οὕτως ὅπως ἂν αὐὑτοὶ 

δὲ δοκοῦμεν Α.᾿. ργτ. 
πειθομένοις οτη. ΔΑ.Ὁ.Η.1.8.1. 
ις οἴ αις. 2. νομῇς 19. ᾿νε. 
ταύτας (.Μ. 

ΡΓ. οἱ, Ριῃ. ἢ 1. οἷς α.., οἵ 5. ν. 
νομεῖς (. νομῇς 00. τε οτη. 30. 
ἐπάγωσι ῬΙζῃ. ἐφίωσιν 1). ἐφιῶσιν .., 8684 ἐφιῶ 1ῃ ταβαγα εὖ 11. 

νομέας Δ.1.Β. ΡΓἢ. νομῇς 10. ρτ. αὐτοῖς Α. 

γε ΜΝ αἰθϑιαβ Ρ. 7, υὖ ἀ6 Ηοτγηοῖθ 
'“υειδιηθριϑίο (ὑαβαῖ. Τὔχογοιί. Ὁ. 87. 
Οοπί. ἀθ Ὄχογάϊο ΑἸθχαηάθι 412. 
ἘἈΠοι. νο]. ὃ, Ρ. 469. 2; Ατγ)βία, νοὶ. 
Ὁ: 412: 17: 428. 55: “Δ, 18. 51- 
τῊῖ]8. δυΐοιι δχογάϊατη ΠΌ6]1 46. το- 
ῬΆΡ]Ιοα 1, ΔΟΘαδοιμ ΟΠ]ΟΥ ΠῚ. 

πειθομένοις] Δα πάνυ τι ΔϑοτρίμΠ 
νἹΔΘΥῚ ΡΟ586. δηϊηϑανουυ ΖΘΏΏΙ08. 
Οὐοτητηθηΐ. 2,1, τό: Σκεψώμεθα πῶς 
οἵἱ δεσπόται τοῖς τοιούτοις οἰκέταις 

χρῶνται. Οὐηΐτα ΑΠΔ0. 2, 6, 13, α6 
ΟἸΘαγοῆο : Σφόδρα πειθομένοις ἐχρῆτο 
(ΠΡ 5.) τὰ (ὐοπημηθηῦ. 1,2, 11. 

τοὺς δεσπότας] ΒΘρΘΟ ΓΙ 516 ρτῶ- 
σΘαθη5 πολλοὺς, πὖ 5. 2. Θχίτ΄, καὶ ὅμως 
--ὑπακούειν, ὃ, 5» 15» τακτικὸν ἡγεῖτο. 
(ὐοτημοηΐ. 2,1 1, ὃ, τοῦτο πῶς οὐ πολλὴ 
ἀφροσύνη ἐστί. 

2. τὰς ἀγέλας] Εὐχρτϊηλῦ Ὁ 1ὸ ΟἾγυ5. 
ΟΥ. 1, γῸ]. 1, Ρ. 409 8.64ᾳ. ῬΡΙΜ]ΟΠ ΘΙ 
0]. 2, ἢ. 556 5. οοηΐογῦ (ὑδηη γα 18. 

ἣ) Ἰηΐτὰ 2, 2, 3, ῬΙαί. Ρῃφαγ. Ρ. 
2.31] Ὁ. οἷν ἐπέμέλᾳ ἢ ἡ ἂν ἄγητον, 601}- 
[εὐΐ Βομποίαον. 

πάνυ τι] πάντη Δ... πάνυτοι ῬΙΉ. χρήσασθαι 1). 
τοὺς δεσπότας] υς οὗ ας ἴῃ τΤαϑ8. (.; ὈΓ. [ογίαβδθ 
ὧν] οἷς ᾿.8.ν. 

ἐθελούσας] εὐζούσας Δ., τοδουρίΒ ΡαρῚ πᾶ Ρτῖπτα, αὖ αἀἸοῦΌΓΩ 
1η Ρτοθῖ., ῬΓ. [ογἴδββθ θ Ῥτο υ οἷ εὰλ τὸ Ὁ 

Ψ “ »] 

ἐπιστατοῦσι Α. τὰς ἀγ. 

τε οἵη. ἃ... ἢ 4.1)... σοΥγ., 4] 
ν οἵη. Α.α.Μ. ΚΡΗΝΟΙ 1) δῖαν, 

ἐφ᾽ οτῃ. Α.1.Ὲ.1, ἂν] δ᾽ ἂν 
ἐν 

νομεῖς α. 

ἐφ᾽] Ησος οἴηϊββο ἴῃ ὅποι πηαΐδη- 
ἄστη ἴογοῦ ὁποῖα, ἴηΏ Πὰ. 18 ΒοΟΙΙρΡύ τα 
αὖ οἰγαιιπηἤθχιβ Ἰη δοαΐαμῃ τηϊιύδίιβ οἵ 
ΒΌΡΟΥ α ΒΟΙρίθμῃ 810 481 ὑ. δὶς 
4. 5. 51 Υἱοϊββίτη ὁποῖ᾽ ἴῃ ὅποι τημῖΐδᾶ- 
ἴῃ. 

νομέας [οττηδπ τ Π 6]]Δα1τι5 παν δὶ 
566 111 ρΥΔΙηηδίϊοιιβ ἂρ. ῬΠούϊαχμα Β10]. 
οοα. 279. Ρ. 533, 26, ἴῃ νομεῖς τηὰΐδᾶ- 
ἴδ ἴῃ 8110 σοα]οθ ἰηγθηθσαί. Ἰὕδη- 
αἀφιηατθ τπ]ύου 5. ̓ῃ νομῆς ἀαργαγαΐδιη 
θτδοο Ρ. 115. 16: Ἡ αἰτιατικὴ εἰς εας 
συνεσταλμένως καὶ εἰς κατὰ κρᾶσιν, καὶ 
εἰς ηας καὶ ης, ὡς παρὰ Σοφοκλεῖ (Α]. 
200.) τούς τε δισσάρχας ὀλέσας βασι- 
λῆς, καὶ νομῆς καὶ ἱππῆς παρὰ Ξενο- 
φῶντι. Τὰ ἀ6 ΒΌΡΠΟΟ]6, οα]ὰ8. 1106. 
ΟΡἤπητιι5 βασιλῆς, Η ΘγΟαΙαητι8 [56 ΚἸκΘΥ] 
Απροαά. ρΡ. 1108, 6: Σημειοῦται, δὲ ὁ 
Ἡρωδιανὸς παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ τοὺς βα- 
σιλῆς διὰ τοῦ ἢ γραφομένους κατὰ τὴν 
αἰτιατικὴν, οἷον τούς τε δισσάρχας ὀλέ- 
σας βασιλῆς. ϑ'6α τϑοθη ΠΟ 118 Βτδια- 
τη οὶ βαηΐ αι Δἀἀπηίατ, ἔ ἔστι δὲ καὶ 
παρὰ τῷ Ξενοφῶντι τοὺς νομῆς. [δ 



, ἢ. Δ Ἐν ΟἽ ἐδ ᾿ 9 

’ 3᾽, , 3 Ἷ ΄ 3 ν. 8 4 

βούλωνται. ἔτι τοίνυν οὐδεμίαν πώποτε ἀγέλην ῃσθημεθα 
“-“ Ἄ ’ὔ Ἂ Υ 2, Χ 

συστᾶσαν ἐπὶ τὸν νομέα οὔτε ὡς μὴ πείθεσθαι οὔτε ὡς μὴ 
3 ΄, “ “ 5 Ν Ν ,) , 

ἐπιτρέπειν τῷ καρπῷ χρῆσθαι, ἀλλὰ καὶ χαλεπωώτεραι 
ΕῚ « 3 7 ω ΄΄ 5 , Ἃ ΄ »᾽ 7 

εἰσιν αἱ ἀγέλαι πᾶσι τοῖς. ἀλλοφύλοις ἢ τοῖς ἀρχουσὶ τε 
- ἴω Ν » ΄ Ἄν ΕῚ “ 327 Ἁ ὃς 8 

αὐτῶν καὶ ὠφελουμένοις ἀπ αὐτῶν: ἄνθρωποι δὲ ἐπ 
» ᾽7 “ 7 ΔΟδ Ὡς" 7 ἃ Ἂ 5) 

οὐδένας μᾶλλον συνίστανται ἢ ἐπὶ τούτους οὺὑς ἂν αἰσθων- 
δ “ “ ἢ ᾿ Ἂν “- 

3ται ἄρχειν ἑαυτῶν ἐπιχειροῦντας. ὅτε μὲν δὴ ταῦτα ἐνεθυ- [3] 
7’ ΙΝ “- ’ 

μούμεθα, οὕτως ἐγιγνώσκομεν περὶ αὐτῶν, ὡς ἀνθρώπῳ 
’ὔ - ΕΣ “ 5, ἰ Ἃ ΔΛ 

πεφυκότι πάντων τῶν ἄλλων ῥᾷον εἴη ζῴων ἢ ἀνθρώπων 
ἄρχειν. ἐπειδὴ δὲ ἐ ἐνενοήσαμεν ὅτι Κῦρος ἐ ἐγένετο Πέρσης, 
ὃς παμπόλλους μὲν ἀνθρώπους ἐκτήσατο πειθομένους 
αὐτῷ, παμπόλλας δὲ πόλεις, πάμπολλα δὲ ἔθνη, ἐκ τού- 

του δὴ ἠναγκαζόμεθα μετανοεῖν μὴ οὔτε τῶν ἀδυνάτων 
οὔτε τῶν χαλεπῶν ἔργων ἢ τὸ ἀνθρώπων ἄρχειν, ἣν τις 
ἐπισταμένως τοῦτο πράττῃ. Κύρῳ γοῦν ἴσμεν ἐθελήσαν- 
τας πείθεσθαι τοὺς μὲν ἀπέχοντας παμπόλλων ἡμερῶν 
ὁδὸν, τοὺς δὲ καὶ μηνῶν, τοὺς δὲ οὐδ᾽ ̓ ἑορακότας πώποτ᾽ 
αὐτὸν, τοὺς δὲ καὶ εὖ εἰδότας ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἴδοιεν, καὶ ὅμως 

ἔτι] τι ἃ. ἠσθώμεθα Α. τὸν νομέα] τοὺς νομέας Α.Β.1, ἀλλοφύλοις 
ΑΙΒΟΡ, ΡΙΌᾺ, Β. ἴῃ τὰβ., ααἱ ΡΥ. δὰξ ἄλλοισι, αἱ [)., δαΐ ἄλλοις, αὐ ἃ, αὐτῶν 
οἵη. Δ.8.1}. ἀπ᾽] ὑπ᾽ Ὄ, συνίστανται; ΓΞ ΗΚ ΑΡ Το ΒΒ. ΜΟῪς αἴσθον- 
ται Α. ἑαυτῶν] αὐτῶν Ὁ). .(.Τν ἀν᾽ αὐτοῖς ἈΝ. ὈΓ.» αὐ νΙαοίαγ, αὐτῶν ΟΟΥΤ. 
8. ἐνενοούμεθα 1). ἜΣ ὅτι ᾿.. 8. ν. Γ΄ πεφυκότι ἀε]εί Κι. εἴη ζῴων 
ΟΙ,. ΤῊΝ ἘΎΣΡΙΣ ζ. εἴη ῥ. Ὁ. κῦρος] ἀ ἀνὴρ 844. 1)... 5. ν. Γ΄ παμπόλους α. 
αὐτῷ 6.Β εὐὐβοδα ῥδ πολλὰ Α. , ἐαμβο ιν Ῥιίῆῃς δὴ] δὲ α. Ργ. 

ἀναγκ. Α. ἤν] ἡ ἴῃ 11. Ἀ. ἄν 1).α. πράττει ἸΆ. ῬΥ., ἡ ἴῃ ταϑ. α. 
γοῦν ἴῃ τᾶ8. (., ΡΓ. ἰογία888 οὖν μὲς ον ἀνε δὲ καὶ] καὶ 5. ν. τ. α. οπη. 12. 
ἑορακότας 1). ΡΥ. ἑωρακότας Α.}). οοττ. Ο.Β. πήποτ᾽ Α. εἴδοιεν 1). ῬὈΓ. 

5] 5 ἱππῆς Δ] σποί5 ΠΏ. οἵ 8111 8110] 
δρτια Χρῃ. ὕδηη. του! ηδῦνο αὐδη 80- 
ἐὐδβαῖνο. δ οπηηΐα 11 ὈΓΆΓΙΟΥΆΤΩ 
Ῥοΐϊαβ που 186. 6586 {ἸΌαΘηαἃ αυδτη 
Χοπορμοητ!8, αὖ Ηϑ]]δάϊαβ αϊοῖί, ἐν 
στρατείαις σχολάζοντος, καὶ ξένων συν- 
ουσίαις, ΑἸχῚ ῥτοοῖ. δ ΑΠ80. Ρ. ἴχ, οἵ 
Π1]00 Ρ] τ 8. ϑίθρῃ. δὰ ἢ. 1., ατῶ- 
γ]ὰ8Β δα ΓλοΙδ ΠῚ ΟΙΟα. 6. ὃ. 

8. ἐκτήσατο πειθομένους ἑαυτῷ] ἴπ- 
ἔνα τ, 6, 20: Σὺ γάρ με εὐθὺς τοῦτο ἐκ 
πρνδίου ἐπαίδευες σαυτῷ πείθεσθαι 

ἀναγκάζων, ὍἊὈῚ ππὰ8 ΒΒ. σοι. ΟὐΟηΐ. 
ἑαυτῶν 8. 2 ΘΧΙΓ. 

μετανοεῖν] ᾿ϑ[ τητιϊαΐα 5οη θηίϊα νο- 
ΤΕΓῚ. Αποῖου ΤΒΘαρῚΒ ρα ϑον ιν Ἔν- 
νοῶ γὰρ μὴ καὶ ὁ μειρακίσκος οὗτος οὐ 
τούτου ἐπιθυμῇ. Ἰϑίνγειβα βίγαοίσσα 
ΨΘΓΌΙ μεταγινώσκειν οβ΄ Ἰηΐγα 5, 5» 40. 

ϑ,η1116 Ηροιπαογῖ. δα Ῥ]δίοηθ [ωγΥ8. 
δ. 41. οὗ ῬΏθαοηῃ. ᾧ. ρΩ2. ΟΗΝ,. 

ἀνθρώπῳ πεφυκότι] ΔΠΠΡΒΟΗ Ρ. 
"ότι : “Ἥδιστον μὲν ἀνθρώπῳ ὄντι μὴ 
γενέσθαι μηδένα κίνδυνον περὶ τοῦ σώ- 
ματος" 779: Καὶ ἐξ ἃ ὧν γε χρὴ ἄνθρω- 
πον ὄντα τἀληθῆ καὶ τὰ δίκαια πυνθάνε- 
σθαι. ἐξῆν αὐτοῖς πυνθάνεσθαι. ΞΟΗΝ, 
δ ράοτῳ» δ» οἵ [η4. ν. Φῦναι. 

Κῦρος ἐγένετο, ὃς] Οὐηΐ. 5.» 2, 25; 
8, 2, 21. εααθηΐια ᾿πη]08 7] νἱἀθίαιν 
Ὁ1ο ΟἿ. ΟΥ. 39 Ρ.ΤΟ4. 

ἑορακότας ΕΌΥΙΊΔΙ ἑώρακα ΘΧΊΓΊΘΠ- 
ἀδτη 6856 δΔη Ια] ΟΣ τι5 ροβὺ Τυυνϊ- 
ἴστη δα Τλάνγεβ. Ρ. 379 64. ΚΙαά. ρμ]ὰ- 
τρια. αἰχὶ δὰ Ἴπ68. ϑίθρῃ. ν. «“οράω. 
1. ΙΝ. [Ιπρϊϊαΐαγ Ἰοοῦτῃ 1)10 Οἢτ. 
Οτ. όζ, ρ. 587 Α.; ϑὅγμββ. [)6 σϑρῖιο 
Ρ.2 Ὁ. ΝΥΤΤΕΝΒ. 

Β 2 



4 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΚ ἹΝΒΤ. ΟΥ̓ΕῚ 

"0 5 “ Ξ , ἈΝ 4 “ 4 

4ἡθελον αὑτῷ ὑπακούειν. καὶ γάρ τοι τοσοῦτον διγνεγκε [4] 
τῶν ἄλλων βασιλέων, καὶ τῶν πατρίους ἀρχὰς παρειλη- 

φότων καὶ τῶν δι ἑαυτῶν κτησαμένων, ὥσθ᾽ ὁ μὲν Σκύ- 
θης καίπερ παμπόλλων ὄντων Σκυθῶν ἄλλου μὲν οὐδενὸς 

Ὗ' ΩΝ 5, » ’ “ ΩΝ ἴω ΄“- 

δύναιτ᾽ ἂν ἔθνους ἐπάρξαι, ἀγαπῴη δ᾽ ἂν εἰ τοῦ ἑαυτοῦ ἔθνους 
57 ᾿ “ “ μων 

ἄρχων διαγένοιτο, καὶ ὁ Θρᾷξ Θρᾳκῶν καὶ ὁ ̓ Ιλλυριὸς λ- 
“ Ν 5, ν»ν» ς ΄ εἰ “Ψ Ε] Ψ,. Ν “- 

λυριῶν, καὶ τἄλλα δὲ ἐθνη ὥσαυτως ὅσα ἀκούομεν" τὰ γοῦν 
3 ΄ 3 [4 527 σι ᾿Α 3 

ἐν τῇ Ἑπρώπῃ ἐτι καὶ νῦν αὐτόνομα εἶναι λέγεται καὶ 
᾽ὔ 3 7 σι 7 

λελύσθαι ἀπ᾿ ἀλλήλων" Κῦρος δὲ παραλαβὼν ὡσαύτως 
Ψ Ν "ὦ 5 ἘΧΨ ͵ 57 δ Ν᾽ ,᾽ ε Ν 

οὕτω καὶ τὰ ἐν τῇ Ασίᾳ εθνη αὐτόνομα ὄντα ὁρμηθεὶς 
Ἃ, ὀλί Π “- ΦΑΤκ σον, Χ «ε Υ Μ ὃ 

συν ολίγῃ ἱἸερσῶν στρατιᾷ ἐκοντων μὲν ἡγήσατο Μηδων, 

4. τοσοῦτο 1). πατρίους] πατρῴας Ϊ. ὥσθ᾽ ὁ] ὥστε Τ᾽, εἴ χὰ] ὁ 
5.0. Ὁ. παμπόλλων] πολλῶν Α.1]. ΒΤ. μὐ λον ῬΉ. θραὶξ 1)... 

θρὰξ Ι,. τἄλλα δὲ ἔθνη ὡσαύτως ὅσα ἀκούομεν .α.Κ.Μ. τἄλλα δὲ 
ὡσαύτως ἔθνη ἀκούομεν Α.Β.1. ὕπάο Κ. δα λέγεται] ἴ ἴσως παρέλκει. τὰ] 
καὶ ἸᾺ. ΡΥ. λελύσθαι] κεχωρίσθαι πο θον τ: ἀπ᾽] ὑπ᾿ α. οὕτως Α..Ε. 
οτῃ. 1. τῇ] γῆ 5.ν.τ. α. αὐτόνομα ἔθνη Δ.Ἀ. 

4. πατρίους] δίθρ!. ἴῃ ΠΊΔΥΡ. αα. 
ΒΕ: ΠΤ ς ΒΟΥΊΡΒὶῖ πατρῴας, αὐ 
ιν 1,7,6: Ἢ ἀρχὴ ἡ πατρῴα.᾽ 
Τάβπι νοῦῸ ἴῃ 68. ν. Πάτριος Ρ. ὅτι 
Α., οὔἴαπι ΑὐἸβίούθιθιη πάτριος ἀρχὴ 
ΟἸχΙββα τοίθγι 46 Τρ ὈδίΤΙΟ βῖνθ ἃ 
ΤΩΔ]ΟΥΙθτι5 ὑγτϑαϊο ν6] Πουθα!ζαγϊο, 516- 
πἰἤοδηβ, αὖ ν]ἀοίαχ, Ῥο]ΙΌ. 2, 14. Ἐὶ 
αυδη ΔΓ ΡΘΙΡΘύα8 1) ὉἰΤ ΙΒ 116 ΤΟΥ̓ΠῚ] 88 
Ῥουτηαἰδυ] οι ποίανιπηβ δα Απδῦ. 
7. 8, 5» ἰδηθη Χοπορθοῃ 8] αἰχίί 
ῬδΙΤΤ ΠῚ, ΠΟΙ ῬΑΙΘΓΏ ΠΏ, 'ρ88 Πα 6 
ΒΟΥ ΡΒ πατρίους, ἈΟῚ πατρῴας. 

ὥσθ᾽ ὁ μὲν] Υ. δα 2, 2. 5. 
Ἴ Σκύθης] Βδχ ϑογίμαγιση, αὖ ὁ 

Θρᾷξ, Τ᾽ γδοαπ, δἴαπθ Ἰΐθη ὁ Ἴλλυ- 
ριός. ϑδασθηβ πάμπολλοι Σκύθαι ὄν- 
τες ἰούππη ΠΟΙηΘ ἢ Θογύ στη σΟΙΊΡ]θο- 
τὺ, ἴῃ απὸ αἸβίπραὶϊ νο]αϊῦ. ναγὶᾶ 
ἔθνη, ῬΕΙ͂ Αβίδιὴ δ υσοραγη αἸβρουβὰ. 
1)6 ϑουῦμ!8 Αβ1δ[1ο15. δου πη] 116. ΓΘΡῸ 
τὸν Σκύθην ἸπίεΡρΙοίαραίτ ΕἸΒΟΠΘΙΒ ; 
5664] 1086 Χοπορῆοη (ὐομητηθηΐ. 2, 1, 

Ἔν δὲ τῇ Εὐρώπῃ Σκύθαι μὲν ἄρ- 
χουσι, Μαιῶται δὲ ἄρχονται. ΞΟΗΝ. 

ἄλλου---ἔθνους ἐπάρξαι) (ἀδῃΐετη 580 
Ἰπηρθυῖο δα]θοῖα πὶ ΓΘΡΌΓΘ, ἰρίιαν, ῥτο- 
ὙἹΠΟΪΔΠῚ, ΒΘηΒιι Βογιαηο. [{ὰ ἔπαρχος 
οἵ ἐπαρχία αἰοϊζυι οἰϊατα Δαπποηθηΐθ 
γι ΘηΡδοῆο. ΘΟῊΝ, Νοῖαϊ δι- 
ὕοπὰ ΝΥ γίίθη}. οἰϊαπη ρταάααμη (ΠΠ- 
τρηθατη ἴῃ πος οὖ τ} 15 νου ]18, δα- 
αἰίχαο : “ [ἢ θηυπηθγδ 18. ΡΟρα]18 οἵ 

5.0 σα! θαβαιθ ἰοσῸ ΡΟΠΘΠ (15 ΤἸΠΔΡῚΒ 
ΠΙΌΥΔΙῚΙ (θη ]αβ ααδῖ οὐο δαοίοΥ 5 
ΡΡαγθῖ. Οὐδ Βαβυλωνίους, Φοίνι- 
κας Ῥοπδᾶπὶ ροϑβύ ᾿Αραβίους. 1)6 {π|- 
Ῥὰ5 15. ΠΟΙ Ρ5. ΠΘΠΏ6]]. Πἰἰιδέγα- 
ἐϊοη5 0.7) 16 Πφῳροά. 9. ὕγγιιδ, Ρ. τοῦ, 
86 ΑΠδ0. 1, 5» 1 οἰζαϊαθ: “ΧΘΠΟΡΠΟΙ 
6815 τπαὖ ρατί οἵ Μεβοροίδιηϊα, νυν] ἢ 
1ΔΥ ἴο {Ππ6 που ναγα οὗ Αὐᾶχϑϑ ([{Πὰ- 
Ῥου), ὅγγια, [πδ΄ Ὀούνγθθῃ [ἢ 6 ΑΥΆΧΘΒ 
δηα {π6 ΡῬυ]οθ, Αυδθια ; δπα ὕπ6 ἰγδοΐ 
Ῥείννεθη [Π6 Ῥυ]8 δῃα {Π6 τῖνοῦ ΠῚ 8, 
Βαργ]οηΐα. 1.. Ὁ. ἐπ (ὐδίουαπη τηδ]θ 
ἀαθιϊαῦ ἀθ Αἰγυπτίων, ααπτη Κύπρος 
καὶ Αἴγυπτος 5ὶΡ οἰϊατα ὃ, 6, 21; οἵ 
Αἰγύπτιοι οατη Κυπρίοις σοΟΠαηρδηῃ- 
(τ 0, 2, το, 100] οδίθυὶ ἴθυθ αἱ ὙΥγί- 
[6η})}. νοὶαϊς τϑοθηβθηΐα. δ: ΠΏ1165 
ὑυ)ε8 ἴῃ ΠΟΙΏΙΏΙ 18 ρΘη Τὴ ΒΌΠΌ1, 

8: 9’ 
ἀκούομεν] ΛΑυάίπηιβ οὐ δυαὶν τη. 

5ΟΗΝ. 
λελύσθαι ἀπ᾿ ἀλλήλων] Νόοη 6ο0η80- 

οἸαίαβ 6586 ἸΠ΄ΘΓ 86, οαϊ ΘΟΠΓ ΓΑΙ ΠῚ 
συνεστηκότα εἰς ταὐτὸ 1, 5, 3, αὖ Ρ]α- 
ΤΡ 5 ΘΧΡΟΠΙ Βίθρῃ. 

παραλαβὼν] Ηΐϊςο ποη οϑὺ ὑγαάισατα 
ααὺ το]ϊούατη δοοῖροτο, τῷ ρᾶα]ο δηΐθ, 
866 ἸΠνΘΏΪΓΟ. 5ΟΗΝ, 

ἑκόντων ἡγήσατο Μήδων] Πρηρθγ αι 
αὐἸορίι8 ο5ΐ, αὐ ἴῃ Ογτγορεοϊα Πηχὶξ 
Χοπορθοη οοπίγα ἰβίουϊαη. Νπι 
οοπίγατί αι ἰγααηῦ ποθὴ 80] .πὶ Π οτο- 



᾿Ξ “- »- 15. ΚἸΟΧΡΙΗΣ 

ἑκόντων δὲ Ὑρκανίων, κατεστρέψατο δὲ Σύρους, ᾿Ασσυ- 
ρίους, ᾿Αραβίους, Καππαδόκας, Φρύγας ἀμφοτέρους, Λυ- 
δοὺς, Κᾶρας, Φοίνικας, Βαβυλωνίους, ἦρξε δὲ Βακτρίων 
καὶ ᾿Ινδῶν καὶ Κιλίκων, ὡσαύτως δὲ Σακῶν καὶ ΠΙἰαφλα- 
γόνων καὶ Μαγαδιδῶν, καὶ ἄλλων δὲ παμπόλλων ἐθνῶν. 
ὧν οὐδ᾽ ἂν τὰ ὀνόματα ἔχοι τις εἰπεῖν, ἐπῆρξε δὲ καὶ “Ἔλ- 
λήνων τῶν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, καταβὰς δ᾽ ἐπὶ θάλατταν καὶ 

5 Κυπρίων καὶ Αἰγυπτίων. καὶ τοίνυν τούτων τῶν ἐθνῶν 151 
ἦρξεν οὔθ᾽ ἑαυτῷ ὁμογλώττων ὄντων οὔτε ἀλλήλοις, καὶ 

ὅμως ἐδυνάσθη "ἐφικέσθαι μὲν ἐπὶ τοσαύτην γῆν τῷ ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ φόβῳ, ὥὦστε καταπλῆξαι πάντας καὶ μηδένα ἐπι- 
χειρεῖν αὑτῷ, ἐδυνάσθη δὲ ἐπιθυμίαν ἐμβαλεῖν τοσαύτην 
τοῦ πάντας αὐτῷ χαρίζεσθαι ὥστε ἀεὶ τῇ αὐτοῦ γνώμῃ 
ἀξιοῦν κυβερνᾶσθαι, ἀνηρτήσατο δὲ τοσαῦτα φῦλα ὅσα 

ἀραβίους] ἄραβας ὮὉ.α..Τ. 

σακῶν] σνοθδιν ἰς. 

ἐθνῶν τούτων [).6. 
Β.Ε.Τ. 
νήθη Α. 
αὐτῷ ] ἑαυτῷ 
βάλλειν Α. 
πάντας οτη. Ὁ. 
516. ἑαυτοῦ α. 

ἐπῆρξεν 10. 
ὁμογλ. 1 Ρο]]υχ 2, το. 

ἐδυνήθη 9.6. Β. 

αὐτῷ) ἑαυτῷ Ὠ.6. 

αοὔιβ οἱ 8111, β6α 1086 ΑΠΔ0. 2, 4; 5» 

Σύρους, ᾿Ασσυρίους] Ἦτο ῬΕΒρίοἱὲ 
ΘίθΡἢ. Βγδ.: ᾿Ασσυρία, χώρα περὶ 
Βαβυλῶνα, οἱ οἰκήτορες ᾿Ασσύριοι. Εἰ- 
σὶ καὶ ([ονγί. δὲ) ἔ ἕτεροι παρὰ τοὺς Σύ- 
ρους. Ξενοφῶν οὕτω διαστέλλει ἐν 
πρώτῃ Ἑλληνικῶν, οἱ ᾿υπιϑίαῃ. δὰ Π1ο- 
ὨΥ̓́Β. 772, 'ρ86 ἀθοα 16 πη8]6 ΡΟΠΘΗΞ ἐν 
τοῖς Ἑλληνικοῖς. 

᾿Αραβίους Υ͂. 84 2.1, 5. οἵ ἀθ οΥἸπ6 
ΠΟΙΏΙΠΌΙΩ ΡΟΥΘ 80 Ὗ γύίθη. Βαρτδ. 

Βακτρίων] Εϑάθηη ἴουτηᾶ 1, 5, 2; 
αυατη Βακτριανῶν ὈΪΒ8 510 1ῃ Ρ]ΘΥΊ561ι8 
5, 1, 3, 4.5 ἸΠΙΘΥ ἔΟΡΠΊΔΒ 4, 5, 5ὖ 
ΠΥ ναγϊδηΐ τὼ αὖ Βακτρίων ΡοΙυ8 
4υδηλ Βακτριανῶν ΧΘΟΠΟΡΠοηίθαμ νἱ- 
αἀθαίυγ. ὅδ᾽ιο Ηρτγοαοίο, αὶ Βακτρίων 
Ἴ» 64, 8ύ, 5612Ε] 3, 92: ᾿Απὸ Βακτρια- 
νῶν μέχρι Αἰγλῶν ἑξήκοντα καὶ τριη- 
κόσια τάλαντα φόρος ἦν, ἸΠ]Πδύθμη ΡτῸ 
Βάκτρων, Τηδ]ΐθβῦο ΘΙΤΌΥΘ, αυσπῃ Βακ- 
τριηνῶν αἸούαχιβ [αϊδδϑύ 116, αἱ Ἰστριη- 
νὸς εἴ φυϊσαυ!α 5[1}116. 6 5ἰ[α ΘΘηΠ15 
ααθηὰ Πηρὶ Χοη,, ν. δ β, 1,2. Οείε- 
ΤΠ ΒΔΟΙΓΙ εὐ [πα] ἴῃ Ουτορ. τηϑτηο- 

κᾶρας] κίλικας Δ.1.Β. Τ. Ρπῃ. 
Β. ργυ., τιὸ να θέα, οὐ Ἰηΐγα ἐπῆρξαν εὐ ἦρξαν. 
Ὁ. 

ἐδυνάσθη Α.Ε.1.14, 
ἀφ᾽) ἀμφ᾽ Δ. οπι. ἢ.α. περισσὸν ὉΒΟΥΊΟΙ: Κ. 

τοσαύτην εἰς τοσαὕτην 2. ἐν 

ἦρξαν δὲ 
βακτρείων ἦρξε δὲ καὶ Ὁ).Ὁ. 

μαγαδιδῶν 1).(. οἱ 6] τηρ'. μαριανδινῶν, τι 
Κι ΤΜ. μεγαδίνων Δ.Β.17᾽. βουδινῶν 1. ῬΙΉ. ἔχει ἈΝ. ΡΥ. 5. τῶν 

οὔθ᾽ ἑαυτῷ) οὔτε αὐτῶν Α. οὔτε αὐτῷ 
ἐδυνήθη 1).. ἠδυ- 

ἑαυτοῦ] αὐτοῦ Ἀ. 

ἐπιθυμίαν] ἔρωτα Ὦ.ᾧ. Πηρ. Γ΄. ἐμ- 
τοῦ] γε Α.1. γένναν. τοῦ Ὁ. 

ἀεὶ οἵαά. ΑΒ αὐτοῦ] ἑαὐτοῦ Ὁ). 
ὅσα] ὥ ὥστε Α.1.Μ.Β.Τ. Οὐοηΐ. ναγ. βογ.1, 2, 2. 

την ἰαῃύττη (Δ Πα τη 506]]. 
Μαγαδιδῶν] ῬΠΘΟΡὨγαβίαβ. Η. ΡΙ. 

ον. 29) Εἰ: Ἢ δ᾽ ἔλμις σύμφυτον ἐνίοις 
ἔθνεσιν' ἔχουσι γὰρ ὡς ἐπίπαν Αἰγύ- 

πτίοι, ἔΑραβες, ᾿Αρμένιοι, Μεταδίδες, 
Σύροι, Κίλικες. ὍΠιΙ Ματαδίδες ὕτοὶ- 
885 οἱ Μεαϊςοὶ, ἔογίαβϑβθ πος αυοαὰθ 
ῬΙῸ Μαγαδίδαι, αὖ ΑἸΧΙ δα ὅὐθρῃ. νΟ]. 5: 
Ρ. ό5δο Ὁ. δῦ σϑῆβ Ἰρῃούδ. 

Κυπρίων καὶ Αἰγυπτίων] Υ. 6, 2,1τὸ ; 
8, 6, 2ο. δ'βα δϊῖο χαοαὰθ γθραρῃηαῖΐ 
Ηετοαοίο, απ ἀθηηαη ἃ (ὑδιηγ8ε 
Ογυῖ ΠΟ σγρίϊοβ 6586 ἀδνιοίοβ πᾶῦ- 
νεῖ. ΖΌΝ. 

5. τῷ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ φόβῳ] Οὐοηΐ. 3, 3. 
54: ἨΊΡΡΆτΟΗ. 8,14. ΖΕΌΝ. Αμπδρ. 
θα δηλ ας 3.27: 

τῇ αὐτοῦ γνώμῃ ] ῬΤΟΠοΟΙΏΘΗ 516 Ρ166- 
ῬΟΠΙΓᾺΙ οὔϊδπὶ 3, 2; 27. ἈΌΪ σοηΐγδτυια 
τὰ αὐτῶν πράγματα οἷ τὰ ἐκείνων, οἴ ὯΘ 
Ἰοσιτη ΄υϊάθιη παθοὲ αὑτῶν, ᾳφποα ἢϊς 
τηΐθγαηΐ ΟΠ], αἱ ΑμδὉ. ύ, 2. 14: 
Ὅπως μηδεὶς μετάσχοι, ἀλλ᾽ αὐτοὶ καὶ 
οἵ αὐτῶν στρατιῶται ἐκπλεύσειαν, διὰ 

ταῦτα συνεβούλευε. 



0 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒ ΙΝΗΤ. ΟΥ̓ΒῚ 

Ν “- Μἤ 3 Ν “ δ ᾿, ,ἷ Ψ,. 

καὶ διελθεῖν ἔργον ἐστὶν, ὅποι ἂν ἄρξηταί τις πορεύεσθαι 
ἫΣ ναὶ “ Ψ 7 Ἂ, "ᾳ , 

ἄπὸ τῶν βασιλείων, ἣν τε πρὸς ἕω ἣν τε πρὸς ἑσπέραν ἣν 
Ν ΕΣ ", Ν ἴω «ε 

ὅτε πρὸς ἄρκτον ἣν τε πρὸς μεσημβρίαν. ἡμεῖς μὲν δὴ ὡς 
ΒΩ δ Α “- Ἂ ΒΩ » Ψ ΄ 

ἄξιον ὄντα θαυμάζεσθαι τοῦτον τὸν ἄνδρα ἐσκεψάμεθα τίς 
Ἃ Ν Ν 7 ἈΝ “4 

ποτ᾽ ὧν γενεὰν καὶ ποίαν τινὰ φύσιν ἔχων καὶ ποίᾳ τινὶ 
ἊΝ φ ΄“ 

παιδευθεὶς παιδείᾳ τοσοῦτον διήνεγκεν εἰς τὸ ἄρχειν ἀνθρώ- 
4 κὴ Ν Ὁ Ὁ , 3 “ “- 

πων. ὅσα οὖν καὶ ἐπυθόμεθα καὶ ῃσθῆσθαι δοκοῦμεν περὶ 
» “ “ ΄ 

αὐτοῦ, ταῦτα πειρασόμεθα διηγήσασθαι. 

ΚΕΦ. Β. 

Πατρὸς μὲν δὴ ὁ Κῦρος λέγεται γενέσθαι Καμβύσου 
Περσῶν βασιλέως" ὁ δὲ Καμβύσης οὗτος τοῦ Περσειδῶν 

,ὕ 5 ε κ᾿ "Ξ 3. ἡ ,ὕ , 
γένους ἢν οἱ δὲ Περσεῖδαι ἀπὸ Περσέως κλῃζονται: 
μητρὸς δὲ ὁμολογεῖται Μανδάνης γενέσθαι" ἡ δὲ Μανδάνη 
αὕτη ᾿Αστυάγους ἦν θυγάτηρ τοῦ Μήδων γενομένου βα- 

᾽ν “ Ἀν ΤῸ ΄“ ᾽ὔ Ἄ ἊἮΨ ὕ᾽»᾿ ἂ ΄“΄ 

σιλέως. φῦναι δὲ ὁ Κῦρος λέγεται καὶ ἀδεται ἐτι καὶ νῦν 

ΒΕ} ᾿», ἦν---ῆν] ἐάν----ἐάν 1)... Ιοσο ρῥγπηο 
6. μὲν οὖν δὴ ). δὴ 5.ν.γ. Ἐ. ἄξια 

γενεὰν Ἀ. 1, γεννεὰν Ρ. γέναν 1. γένναν 
Α.1).α. τινὶ] ποτὲ Α.1).1. π. παιδία Α.Τ. π. παιδείᾳ α. Η.Ε. παιδείᾳ π.᾿ 
Π.α. οὖν] γοῦν Ἀ. καὶ ἐπ.] ἐπ. Ὁ. περ᾽ 1)., ε 4188] ᾿ῃ α τημπίδίο Τ΄. 
Τ. ὁ κῦρος λέγεται ΔΑ... αὶ λέγουσι, αὖ ν] οὕ, 5. ν. ΓΤ. λέγεται κῦρος ).α.Μ. 
Αρυὰ δυϊάδπι, ν. Κῦρος οἰζαηΐεπ) πατρὸς---ἕνεκα, ροβύ γενέσθαι Α. Οπη. αἴ186 

ὅπη Ἀ.Ὁ.Μ.Ψ. ἄν τις ἄρξηται Ὠ.(. 
οὕ βθοιπᾶο. ἤν οἰΐατη Ῥῃοίιιδβ ν. ἕως. 
Ὁ. ρζ.. αὐ νἀεἴπν, ἐπεσκεψάμεθα 1). 

σοῖο! δα ηΐ ὁ κῦρος. 

περσέως] περσέων Α. 
οἵη. α.Μ. ροϑύ βασ. Ρ. 

ΤΡ] κληίζονται, καλοῦνται Ἐ. 5. ν. Υ΄. 
φῦναι] εἶναι Α. 

καμβύσου ἃ. καμβύσεω 1)... Η.Β. δυϊάαθ. καμβύ- 
σεως Ἀ.., 4] τηρ΄. ὅτι κῦρος ἦν ἦν (5]ς) υἱὸς καμβύσου. 

“- 

ἦν οἵα. Δ.Β. διυϊαδδ. 
γενομένου 

ὁ κῦρος Α.Β. Βίορεθιβ ΕἸ. 44. 23 
αἰΐδηβ φῦναι---ΤΡ. καθίστανται, ϑιυιϊᾶαθ. κῦρος ).α.Μ. 

διελθεῖν] Ττηϊζαίαν ΑὙἸϑυϊ 65 νο]. 1, 
Ῥ. 121 (οὐ 1014. φυιοα οδβὲ 58. 4, οὐδ᾽ ἂν 
τὰ ὀνόματα ἔχοι τις εἰπεῖν. ΝΝΥΤ- 
ΤΈΝΒ. 

ἕω] ῬΠοίύϊαβ : Ἕως οὐχὶ ἠὼς τὸ ᾽᾿Ατ- 
τικόν ἐστι Ξενοφῶν δὲ ηὼς λέγει ποιη- 
τικῶς κατακόρως ἐν Κύρου παιδείᾳ" "᾿Ἦν 
τε πρὸς ἠῶ ἤν τε πρὸς ἑσπέραν. Ουἱ 
ΡΥ] 5], αὖ 8110], ν]1ο ἀδοοθρίιβ Χο- 
ΠΟΡΠΟΠΙΙ δἰπηχιῦ ααοα τηπ]ΐο τϑοθη- 
[ἸΟΥΒ δῦ σοηϑιιθίι 115 οὕ θδῦ ἴῃ ΠΟ 
Απδ. 2, 4: 24. 

6. ἡσθῆσθαι δοκοῦμεν] Απιηδᾶνοτγ- 
[1886, αὖ 5.2; 2.1,14. Αἰσθάνεσθαι 
ἐδόκει 8ὅ,1, 22. 

1. Καμβύσου] Τογιηᾶη Καμβύσεω, 
αὐ ᾿Αστυάγεω 1, 5; 2, 4, Τη8]6 Ἰηἴ]6- 
γαηὖ ΠΌ γα. Ν'΄. 84 1, 6, 9. 

ἦν] ΝΟΠ μγδοϑίθῃ ΠΟ Δ 1ἸΡΥΑΙΊΟ 
αἀάηιιη. Ν'. κα Απα). 5, 2, 26. 

Περσειδῶν] Ηετγοαοίτιβ 1. 125 6Χ 
φρήτρῃ ΔΟΠεΘΙ]ΘΠΙΔγὰπὶ ἀδα ποϊς. Π 6 
(δι γβ 10. το. ΒΟῊΝ, ῬΡχοθδθι- 
ΠΟΥ πῚ δαΐθη 6588 ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 ΠδᾶΥ- 
γΓδϊοη 6 ΠῚ ΓΘρθι ῬΘΥΒΑΓΙΙΠῚ ῬΟΓΠΙ ὈΘΠ15 
(δια γβϑθη αἰβρυϊαί Κα Ρουίθγ 7γα- 
φνοῖς ἦη ὝΑφογρία, Ῥογϑία εἴς. νο]. 1, 
Ρ. όρφο. αΑτθοουιπη ΡδΥβἸ σου υτη 16 
ὨΙβίου!οουατη 4Ὧ(6 ΟΥΥἹ ΟΠ] ΠΟ 186 8Π- 
Παπογαμη τορὰπὶ ῬΘΓΒΙ σου ἢἰβίογϊα 
ἀἰββθηβαγῃ ρουβθααϊταν Μδίοοτα ἢϊ8- 
ἰογῳ 9. Ῥογβῖα, ν0]. 1, ἢ. 518 5646.» 
Τιδηρ]ὲβ δα ΟΠαγάϊη ἤογαφοδ θη Ῥόγϑε 
νΟ]. 1Ο, Ῥ. 1ύο 864. 

κλήζονται] Εογπιὰ κληίζω ἃ Ῥτγοβᾶ 
ΠΟῚ ΤΪΠῚ15 Δ] 16 ηὰ ααᾶπι ληίζομαι, τΐ 
αἸχὶ ρνγῖ. δὰ Απδῦ. Ρ. ἰχ. 

᾿Αστυάγους) Ν'΄. 8411, 5» 2. 
λέγεται καὶ ἄδεται] Οὐηΐ. 1, 4: 25. 

Π)6 σαγγ ] ηἾ115, 41} 8 ἔργα θεῶν τε 



18: ΓΕΔ. ΤῈ. .1 

᾿ Ν “ ’ὔ κῚ Ἁ ῳ Χ Χ 

ὑπο τῶν βαρβάρων εἶδος μὲν κάλλιστος, ψυχὴν δὲ φιλαν- 
θρωπότατος καὶ φιλομαθέστατος καὶ φιλοτιμότατος, ὥστε 
πάντα μὲν πόνον ἀνατλῆναι, πάντα δὲ κίνδυνον ὑπομεῖναι 

2 τοῦ ἐπαινεῖσθαι ὁ ἕνεκα. φύσιν μὲν δὴ τῆς μορφῆς καὶ τῆς [2] 
ψυχῆς τοιαύτην ἔχων. διαμνημονεύεται' ἐπαιδεύθη γε μὴν 
ἐν Περσῶν νόμοις" οὗτοι δὲ δοκοῦσιν οἱ νόμοι ἄρχεσθαι 
τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ ἐπιμελόμενοι οὐκ ἔνθενπερ ἐν ταῖς 

᾿ 5, ἃ Ν ΄- , 

πλείσταις πόλεσιν ἄρχονται. αἱ μὲν γὰρ πλεῖσται πόλεις 
΄- ᾽ὔ Ἷ 7ὔ Ἂς ς “- "“ ΝΥ 

ἀφεῖσαι παιδεύειν ὅπως τις ἐθέλει τοὺς ἑαυτῶν παῖδας, καὶ 
Χ Ἁ ᾿ 7 3 ͵7ὔ ’ὔ 2) 

αὐτοὺς Τοὺς π πρεσβυτέρους ὅπως ἐθέλουσι διάγειν, ἔπειτα 
προστάττουσιν. αὐτοῖς μὴ κλέπτειν, μὴ ἁρπάζειν, μὴ βίᾳ 

εἰς οἰκίαν παριέναι, μὴ παίειν ὃν μῆ δίκαιον, μὴ μοιχεύειν, 

μὴ ἀπειθεῖν ἃ ἄρχοντι, καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα ὡσαύτως" ἢν 

3 δέ τις τούτων τι παραβαίνῃ, ζημίαν αὐτοῖς ἐπέθεσαν. οἱ [3] 
Ἂ 7 ᾿ 5 ͵7] [4 Ἧ 

δὲ ΠΠρσικοὶ νόμοι προλαβόντες ἐπιμέλονται ὅπως τὴν 
Χ Χ ΄- 32) ς ΄- - “ Ὁ 

ἀρχὴν μὴ τοιοῦτοι ἔσονται οἱ πολῖται οἷοι πονηροῦ τινος ἢ 
» Κῇ» ὦ, ,ὔ] Ἁ χὰ 32) 3 ΄σ΄ 

αἰσχροῦ ἔργου ἐφίεσθαι. ἐπιμέλονται δὲ ὧδε. ἔστιν αὑτοῖς 
5 ,7ὔ Ψ Ἁ  . 5᾽ ’ ,7ὔ Ν. , 

ἐλευθέρα ἀγορὰ καλουμένη, ἐνθα τὰ τε βασίλεια καὶ τάλλα 

καὶ φιλοτιμ. οτη. Ἀ. 5100. δα άαΒ. εἵνεκα αΟΚ.Μ. 2. τῆς μορφῆς καὶ 
τῆς Ψυχῆς Δ.Ε.Η. τῆς γυχῆς καὶ τῆς μορφῆς Ὁ. Ὁ. 500. οὖ 4ὰ] β ΒΌΡεοΥ 
ψυχῆς, α ΒΌΡΕΙ μορφῆς, μὴν] μὲν Α. ἄρχειν Κι. ἐπιμελόμενοι Ἀ. 
ΠΟΥ. ἐπιμελούμενοι Α.Π).α.Β. ργτ. οὐκ ἔνθεν ὅθενπερ ἐν ταῖς (α.ἸΚ.Μ. ΒἴοὈ. 
οὐκ ἔνθεν ὅθεν ἐν ταῖς 1). οὐχ ὁμοίως γὰρ ταῖς Δ... τηρ. τ. ᾿ὰ. γρ. οὐχ ὁμοίως, 
οὐκ ἔνθεν ὅθεν αἱ πλεῖσται πόλεις ἄρχονται 1. βασιλεύονται ΒΌΡΕΥ ἄρχονται 
᾽. Ἡ. ἀφεῖσαι] καταλιποῦσαι 5. ΤῸ Τ. Η, παιδεύειν] τὸ παιδεύειν Ὦ. 
ἑαυτῶν Α.Β.1.Ε. ἔπειτα προστ.] ἐπιτάσσουσιν Α. οἵ ττ 5.0.7. ροβίίο Ἀ. 
μήδε ἃ ἁρπ. Α.Β. μὴ δὲ νε] μηδὲ ἁρπ. Ο.Ε.Η. μηδ᾽ ἁρπ. Βίον. μηδὲ μ. Ὁ. 
[μηδὲ ἀ ἀπ. Ὁ).Κ. τὰ ἄλλα Ὦ. ζημίας ϑιοῦ. ἐπανέθεσαν Ἀ.Ἐ., “Ὁ ὥρισαν 
Εν, τ, 4. οἷοι] ὥστε Α.ΒΒ. (Οὐὐπῖ. νΆΓ. ΒΟΥ. 1.9.1. Ρ. δὲ] δὴ Α.Ὁ. 
δὲ δὴ Ὁ. 5100. ἔνθα] ὅπου Ἐ. 5. ν. τ. τὰ ἄλλα Ὁ)... ρν». 

καὶ ἀνδρῶν τῶν ἀρίστων ΟΘἰΘΌΤΔΥΘΏ ΕΓ 
ἀρυὰ Ῥεγβαβ, Θίσγα. 15.» Ρ. 7322, οἶζαί 
Ζουηίιβ, ἀθ ΟΥΥῚ ἴδοιθ ΡΙαΙ. Μογ. 
Ρ. 172 Εὰ.; 8231 Εἰ., ᾽ΌΪ γρυπὸς [1586 
αἸοϊδατ. 

2. ἔνθεν ὅθενπερ] Ἠεἰπάογῆο Ρ]άςο- 
Ῥαῦ ἔνθεν ταῖς πλείσταις αὐΐ ἐνθένδε 
ὅθεν. Νεραΐ Θπίτη ἔνθεν ῬΟΠΙ ΡΓῸ ἐν- 
θένδε τιὴϑὶ 1ῃ ζοττι}15 ἔνθεν καὶ ἔνθεν, 
δαΐ οὐπὶ σοηϊῦνο, ἔνθεν τῆς ὁδοῦ. 
5ΟΗΝ. ρου ὅθεν ὑαηύαπη βαδίσαι 
Ἡ τ ]οιηῖαβ, απο οὰπὶ ἔνθεν Πσοη- 
ἔαΒ ΠῚ 5, 4. 51. ΔΙΏΔΌ. 2, 5, 6 οἱ ἔον- 
ἴα8586 14. [96 8116π0 8Ὁ Αὐζιεἰβ ἔνθεν 
ΡΙῸ ἐντεῦθεν αἰχὶ δα ΤἼ 65. ΞΓΘΡΉ. 

ἀφεῖσαι) Ῥογηνέξοη65, αὖ τ, 4. 14. 
5ΟΗΝ, ΑἸΙον δπίθμι [,ϑορϑοποη], 
αθ αυϊθυβ Χοη. Βοὶρ. 1,86. 2, 2, 

Αὐϊιβίου. ΕΠ. ΝΟ. το, 99 12. οἸἰδηΐ 1ῃ- 
Τουρτθίβϑβ. 

ἑαυτῶν] Ἀρίονα δα τις, αὖ ἴηἴτἃ 
αὐτοῖς. ΘΙΠΉΠ1ἃ ν. δα 2, 4,22. Οὐοηΐ. 
δαύοιαι σαπ| μος 1]. ΒοΙρ. 1 μαο6ά. 6, τ. 

4. ἐλευθέρα ἀγορὰ] Ατ]βίοῦ. ΡΟ]. 7, 
12. ἴῃ ΓΠ6588118 ὑδίθμα δ5886 {τγδαϊΐ; 
564 Θὕτη 88 δχ ἢ. 1]. ἀπιχῖββὸ σθηβαϊ 
Μυτούίαβ. δυαπῚ νη Δ] πὴ ἔΟΓΠῚ 
ἐραα Ῥογβαβ ἔπ]586 ποραηΐ Ηδτοαοίτιβ 
τ, ὙΠ: 6. ΘΕΆ ΤῊ Ὁ. γ34. (ΧδῆοΞ 
Ῥῇοη Ἰοααϊξαν ἀθ [Ό7Ὸ αἸΒΟΙΡ]1Π86 ΤΕ]Ρ. 
ΤΘρΌΠα8 οὐ 6 10115 Πα ΘΠ 415 ἀθϑιϊηδίο. 
Ριαγὰ Βτίββοη. [ὴ8 γορ᾿ Ῥουβ. ρυης.2,76. 
ΎΤΤΕΝΒ.) Οδίθγαμη πδυΡ δ] ΟΉ Ια. 
Χοπορμοηΐθδη ΠῸῸ 84] ὈΠΊΨΘΙΒΆΠΙ 
Ῥβυβαστιπη ΠδΕΙΟπθτα ΡΘΓΠΕΙ6, βεα δὰ 
ὁμοτίμων 56 Ῥαδαυρδαδυιτ σϑηΐθιῃ, 
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ἀρχεῖα πεποίηται. ἐντεῦθεν τὰ μὲν ὦνια καὶ οἱ ἀγοραῖοι 
καὶ αἱ τούτων φωναὶ καὶ ἀπειροκαλίαι ἀπελήλανται εἰς 
ἄλλον τόπον, ὡς μὴ μιγνύηται ἡ τούτων τύρβη τῇ τῶν 

4πεπαιδευμένων εὐκοσμίᾳ. διήρηται δ᾽ αὕτη ἡ ἀγορὰ ἡ [4] 
περὶ τὰ ἀρχεῖα τέτταρα μέρη" τούτων δ᾽ ἐστιν ἐν μὲν 
παισὶν, ἕν δὲ ἐφήβοις, ἄλλο τελείοις ἀνδράσιν, ἄλλο τοῖς 
ὑπὲρ τὰ στρατεύσιμα ἔτη γεγονόσι. νόμῳ δ᾽ εἰς τὰς 
ἑαυτῶν χώρας ἕκαστοι τούτων πάρεισιν, οἱ μὲν παῖδες 
ἅμα τῇ ἡμέρᾳ καὶ οἱ τέλειοι ἄνδρες, οἱ δὲ γεραίτεροι ἡνίς 
ἂν ἑκάστῳ προχωρῇ. πλὴν ἐν ταῖς τεταγμέναις ἡμέραις, 
αἷς αὐτοὺς δεῖ παρεῖναι. οἱ δὲ ἔφηβοι καὶ κοιμῶνται περὶ 
τὰ ἀρχεῖα. σὺν τοῖς “γυμνητικοῖς ὅπλοις πλὴν τῶν γεγαμη- 
κότων" οὗτοι δὲ οὔτε ἐπιζητοῦνται, ἢ ἢν μὴ ἀβννλοι παρ- 

5 εἶναι, οὔτε πολλάκις ἀπεῖναι καλόν. ἄρχοντες δ᾽ ἐφ᾽ 

ἑκάστῳ τούτων τῶν μερῶν εἰσι δώδεκα: δώδεκα γὰρ καὶ 
Περσῶν φυλαὶ διήρηνται. καὶ ἐπὶ μὲν τοῖς παισὶν ἐκ τῶν 
γεραιτέρων ἡ ἠρημένοι εἰσὶν οἱ ἂν δοκῶσι τοὺς παῖδας βελ- 
τίστους ἀποδεικνύναι" ἐπὶ δὲ τοῖς ἐφήβοις ἐκ τῶν τελείων 
ἀνδρῶν οἱ ἂν αὖ τοὺς ἐφήβους βελτίστους δοκῶσι παρ- 
έχειν" ἐπὶ δὲ τοῖς τελείοις ἀνδράσιν οἱ ἂν δοκῶσι παρέχειν 

[5] 

οἱ ἀγοραῖοι] αἱ ἀγοραὶ ΗΒ. ἀπ.] αἱ ἀπ. Δ... Β΄τοῦ. Α. . ἢ περὶ] 
περὶ Α΄ Ἀ. τὰ οτὴ. Α. τέτταρα] εἰς τ. ).α.Ε. 50}. ἄλλο] ἄλλο δὲ 
Ώ. τς Ὀ. ἄλλο δὲ 1). τὰ οτη. Α. τούτων οτῃ. 2. παριᾶσιν 
ΘΊΟΡ. ἡνίκ᾽ ἂν ἑκάστῳ προχωρῇ] ἢ ἤτοι ἀναγκαῖον ἐστὶ τησ΄. εἴ δυνατὸν ὕ ὑπάρχῃ 
ἑκάστῳ 5.γ.γτ. Ἐ. ταγμέναις 
γυμνικοῖς 1).α. Ζοπδγᾶβ νο]. 1, ἢ. τ46 Ο. 

προρρηθῇ] προλεχθῇ ἘΠ Βυν. Ὁ; 
᾿.. καὶ φυλαὶ περσῶν ϑἴο). καὶ ΟΠ|. Θἴ18}} Ζομᾶτδ8. 

τοὺς π.---δοκῶσι σ: τὰσ΄. Υ- 
ἐκ] οἱ ἐκ Α. 

ἂν δίοὈ. 
περσῶν καὶ περσῶν 1).α. 
οἱ] οἷοι Ἰὰ. Ῥι. αἱ 185 1Ἰηἴτα. 
ὑποὃ. Α. ἂν Ἔπ ΒΕ. 
αὐτοὺς τοὺς ).α.Ν. 
έξειν δΙῖοὈ. 
παρέξειν Ἀ.. ΘΟΥΤ. 

βελτίους Α.Β. 

ααδ6 5014 δα τηπηθῖα ΡΆΡ]1οα οἱ οἵ- 
Ποῖα ρδϊαῖπα δατηϊογοῖθν, οθηδβοί 
Ήδογθη. ]1ἀθθη,, ΝΟ]. 2, Ρ. 427. Ῥοίογαϊ 
ΟΡΙΠΙΟΠΘΠῚ ΘΟΠΠΓΠΊΔΥΘ του Ὡ]0 Χε- 
ΠΟΡΠΟΠΓ8 7» 8» 85: Ὥσπερ ἐν Πέρ- 
σαις ἐπὶ τοῖς ἀρχείοις οἵἱ ὁμότιμοι διά- 

γουσι εἴς. ΒΟῊΝ, ἮἩδμης Ἰοοσυτη ἴῃ 
Τ6ΠῚ διιατη σοηνουῦ ᾿ΓΠοι δύ. ΟΥ̓ 21, 
Ρ. 2όο Ὁ. ΥΤΙΕΝΒ. 

4. διήρηται ΓΤΤαρα μέρη] . δ 5.5. 
τὰ στρατ. ἔτη] Α 25 δα πο, [ἴηἴτὰ 

5.138, Βοὶρ. [,86. 11,1. ΖΕΌΝ, 
γυμνητικοῖς] ϑαηΐ ἀγῶνες γυμνικοὶ 

αἷς] ἐν αἷς .6α.Ε. 

ἐπὶ δὲ τοῖς τ.---ὃ. παρέχειν 1). τηρ΄. Υ. 

δεῖ αὐτοὺς 0.α. 
ἢν ἈΝ. ῥγ. [ογίαββθθ εἰ. ἐὰν ἃ. 

δ᾽ ἑκάστοις 1). ὅίοὈ. 

ἀποδ.] ἂν 
αὖ τοὺς δίο., 5684 αὐτοὺς Α., αἱ Α, 
παρέξειν δοκῶσι ἐλ ΠΣ: δοκῶσι παρ- 

οἱ] οἷοι Τὰ. ΡΓ. 

1π46 ἀἸοῖ!, ᾳαοά ἼΩΝ ππα] ἀοοου ααηΐ : 
Ἰρισαι ὅπλα γυμνικὰ Ἰπθρίθ ἀϊοπηίαν : 
αὖ γυμνητικὰ διηΐ τῶν γυμνήτων. 
5ΟΗΝ, ϑυηΐ δαίοιη τόξα οἷο. 5.9 
ΘΧΙΓ. 

5». δώδεκα] Υ. Ποτοάοίαϑ τὸ πὲ 
ἀθοθιη ἰδηδ πὶ ὨΠΙΩΘΓΔΠΒ, ααὶ ΒΙΠ]Π106 

δύο μοίρας Λυδῶν πάντων διελόντα 
αἸχι τ, 94, οὐ Χρϑη. [,Δοϑα. γ6Ρ. 11, 4. 
56ΗΝ. γιά. 8..4» οὐ Ἰηῇγα 7, 5.. 18: 
Η. ΟΥ.1, 7» 28: Διῃρημένων τῆς ἡμέ- 
ρας τριῶν μερῶν, 



118.1. ΟΑΡ, Τ|. 9 

3 Ἅ ’ὔ Ν Γι “ Ν Ἁ 

αὑτοὺς μάλιστα τὰ τεταγμένα ποιοῦντας καὶ τὰ παραγ- 
Ν Ν Ν “- 

γελλόμενα ὑπὸ τῆς μεγίστης ἀρχῆς" εἰσὶ δὲ καὶ τῶν 
γεραιτέρων προστάται ῃρημένοι, οἱ προστατεύουσιν, ὅπως 

6 καὶ οὗτοι τὰ καθήκοντα ἀποτελῶσιν. ἃ δὲ ἑκάστῃ ἡλικίᾳ [6] 
, Α ἴω “ ΄ - ͵7ὕ 

προστέτακται ποιεῖν διηγησόμεθα, ὡς μᾶλλον δῆλον γένη- 
π ΄’ Ἂ ΄ Ὁ ει - Ἁ 

ται ἡ ἐπιμέλονται ὡς ἂν βέλτιστοι εἶεν οἱ πολῖται. οἱ μεν 
Χ ᾿ ξκῶ 9 Ν χω ω ΄ 7’, 

δὴ παῖδες εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διαγουσι μανθα- 
΄ ΄ 7 Ι ΄- 327 

νοντες δικαιοσύνην" καὶ λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἔρχονται 
4 “-“ δὶ ’ ͵ ΟΣ 

ὥσπερ παρ ἡμῖν οἱ τὰ γράμματα μαθησόμενοι. οἱ ὃ 
΄“-“ “σ᾿ ἢ ΄“ ἴων « 7 ͵ὔ 

ἄρχοντες αὐτῶν διατελοῦσι τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας δικα- 
“ Ν δ ιν “ 

ζντες αὐτοῖς. γίγνεται γὰρ δὴ καὶ παισὶ πρὸς ἀλλήλους 
γ 4 Ψ ἂν ΄“ σ΄“ 

ὥσπερ ἀνδράσιν ἐγκλήματα καὶ κλοπῆς καὶ ἁρπαγῆς καὶ 
7 ΝᾺ 9 ΄' Ν 7 Ν 9 ῳ Χ ΘΕ α 

βίας καὶ ἀπάτης καὶ κακολογίας καὶ ἄλλων οἵων δὴ εἰκὸς. 
ἃ ἊΝ “ 7ὔ “ ἴω 

 οὺς δ᾽ ἂν γνῶσι τούτων τι ἀδικοῦντας, τιμωροῦνται. κο- 
Α Ν ἃ Ἂ , - ἜΠΕΥΑΤΑ ΄ 

λάζουσι δὲ καὶ ὃν ἂν ἀδίκως ἐγκαλοῦντα εὑρίσκωσι. δικά- 
ῇ Ὄ ἶν 7ὔ ΄“ ᾿ 

ζουυσι δὲ καὶ ἐγκλήματος οὗ ἕνεκα ἄνθρωποι μισοῦσι μὲν 
3 7 ’ὔ’ ’ Χο ΟΣ 3 Ἁ) κν 

ἀλλήλους μάλιστα, δικάζονται δὲ ἥκιστα, ἀχαριστίας, καὶ 
ἃ Ε 3, ΄, ΄ὕ κ 
ὃν ἂν γνῶσι δυνάμενον μὲν χάριν ἀποδιδόναι, μὴ ἀποδι- 

͵ Ἂ, ᾽ σι ΄“- 7 Ὄ Ἁ 

δόντα δὲ, κολάζουσι καὶ τοῦτον ἰσχυρῶς. οἴονται γὰρ τοὺς 
Ν ΟΝ 7 “ ΕΣ 

ἀχαρίστους καὶ περὶ θεοὺς ἂν μάλιστα ἀμελῶς ἔχειν καὶ 
περὶ γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους. 

[7] 

ἕπεσθαι δὲ δοκεῖ 

παραγγελόμενα Α.6. ρτ. οὗτοι! αὐτοὶ Ὁ. .α. 
ἡλικίᾳ] τῇ ἡλικίᾳ ϑίοθ. 6. παῖδες] παῖδες οἱ Ὁ. 500. δι- 

οἱ προστ.] προστ. δὲ Α. 
ἢ] εἰ Ἀ. 

δασκαλία Ἀ. πλεῖστον] μέρος δα. Α. Ὁ. τῆρ.ΥὙ: Τὰ. κλοπῆς] Απίθ πος 
πλωτοὺς, αἱ ναοί, ἀο]οὺ ᾿.. οἵων δὴ οἵων Α.Β.. Κἴ00. 7. κολάζονται 
Α.1.Ἀ, οὗς---ἐγκαλοῦντας 1).6., αὶ οὗς---δικάζουσι δὲ καὶ τηρ'.Υ.. ΖΟΠΑΓΙΒ. 
οὗ ἕνεκα] οὕνεκα Δ. μισήσουσι Π. μισοῦσιν, ΟἸΩΪΒ550 μὲν, Β.. δικάζανταξ 5 
ἡγεμὼν δΙΟΌ. ἘΠ]. δἰ. νοὶ]. 2, Ρ. 724 Οαἰϑΐ. ἥκιστα Δ.1). ΡΥ.» οὐκ ἥκιστα 1). 
ΘΟΙΥ. οὐχ ἥκιστα α. Βίον. Ὀ15, οὖ αυἱ μάλιστα 5. γ. Υ. Ἀ, ἀποδοῦναι 1). 
ΤΟ. Ὀ18. καὶ τοῦτον] τοῦτον ).α. 5[Γο0. ἔχειν ἀμελῶς 1). καὶ περὶ 
πατρίδα καὶ περὶ φίλους 1). ὅ'΄Τοῦ. ὈΪ8. 

6. καὶ ἄλλων] Οοηΐ. 5. τό εἰ ἀδ6 
τηθηἀδοῖ! ἀθὈ]αθ. ΠΟῚ 8010} ἀρυᾶ 
Ῥοιβαὰβ Ἰσποιηϊηῖα Ηοτγοαοῦ. 1, 158, 
ΡΙαῖ, ΜοΥ. Ρ. 829 Ὁ. ΖΕΌΝ. 

τιμωροῦνται, υἱπαϊοαηέ, κολάζουσι, 
οαϑέϊγαπί, αὖ τιμωρία τοίδγαΐιι δα οχίς 
ϑσϑηθδιη νἱπαϊοίατη Ἰθριρθθ ἀΘὈ] ΠῚ, 
κόλασις δα οπποπαδιοῃθιη δὲ ΘΟ 101- 
[ΟΠ ΘΠ ρΘοοδη18. [08 Ταῦϊο αἀἸδύϊηρσαϊ 
αὰδθ ἀδι5. Βιη4θ σοηξαπαϊς. Ια. 
ΟΕ} 11ὰ5 Ν. Α. 6, 14. Αὐϊδίοῦ. ἈΠού. 1, 
ΙΟ: Διαφέρει δὲ τιμωρία καὶ κόλασις" 
ἡ μὲν γὰρ κόλασις τοῦ πάσχοντος ἕνεκά 
ἐστιν, ἡ δὲ τιμωρία τοῦ ποιοῦντος, ἵνα 

ἀποπληρωθῆ. ΝΥ ΎΤΈΕΝΒ,. Θὰ ταυϊύε 
ΘαΙῦ ῬΥΙΟΓΙΒ νος. ΘΧΘΙΏΡ]α. ΘΟ, ΠοΙ- 
ἀοταβ Ρ]αί. Ρτοΐαρ. Ρ. 324 Ὁ. : Τιμω- 
ροῦνται καὶ κολάζονται οὺς ἂν οἴωνται 
ἀδικεῖν. 

ἡ. ἀχαριστίας] Ἐξ 6 ΠῚ ἸΘρ6 ΠῚ) Τη6- 
τποῦαὺ ΑἸΩΠΊΙΔΉϊΙ8 22 ΘΧΙΓ., ΘΘηθοδ 
Βεποῖ. 5,6. ΒΟῊΝ. ΤΠοιηῖβί. Οταδῦ. 
22, Ρ. 2608 1). Οὐηΐ. οἴατη (ὐοτηπηθηῦ. 
2; 2,13, ὉΌ] ἀχαριστίας εἰς γονέας δί- 
κὴν Ἰηριηοταΐ, ΓΟΠΙΣ δ᾽. δ. ἸΏΘΥ 
δικῶν ὀνόματα ῬΟηΪΐ οἰΐαπη ἀχαριστίας. 
ΧΕΠΟΡΠΟη 8 Ἰοοσπὶ ταβριοῖς δη. 
Δ 8:5. 
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μάλιστα τῇ ἀχαριστίᾳ. ἡ ἀναισχυντία" καὶ γὰρ αὕτη με- 
8 ίστη δοκεῖ εἶναι ἐπὶ πάντα τὰ αἰσχρὰ ἡγεμών. διδάσκου- 
σι δὲ τοὺς παῖδας καὶ σωφροσύνην" μέγα δὲ συμβάλλεται 

Ν » ΖᾺ Ψ ἐν 

εἰς τὸ μανθάνειν σωφρονεῖν αὐτοὺς ὅτι καὶ τοὺς πρεσβυ- 
’ὔ “- Ἅ “ «ες , 4 

τέρους ὁρῶσιν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν σωφρόνως διάγοντας. 
διδάσκουσι δὲ αὐτοὺς καὶ πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι" μέγα 
δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσ- 
βυτέρους πειθομένους τοῖς ἄρχουσιν ἰσχυρῶς. διδάσκουσι 

δ Ἀ 3 ΧΝ σ΄ 

δὲ καὶ ἐγκράτειαν γαστρὸς καὶ ποτοῦ μέγα δὲ καὶ εἰς 
“ ͵ὔ ,, ΄- Ἁ "4 

τοῦτο συμβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους οὐ 
πρῦσθεν ἀ ἀπιόντας “γαστρὸς ἕνεκα πρὶν ἂν ἀφῶσιν οἱ ἄρ- 
χοντες, καὶ ὅτι οὐ παρὰ μητρὶ σιτοῦνται οἱ παῖδες, ἀλλὰ 
παρὰ τῷ διδασκάλῳ, ὅταν οἱ ἄρχοντες σημήνωσι. φέρον- 

3 - ἃ 32 5) Χ Αβ 

ται δὲ οἴκοθεν σῖτον μὲν ἄρτον, ὄψον δὲ κάρδαμον, πιεῖν 
δ “, “ , ς Χ “ “ ΄, 

δε, ἣν τις διψῇ, κώθωνα, ὡς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀρύσασθαι. 
᾿Ν Ν ’ ’ 

πρὸς δὲ τούτοις μανθάνουσι καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. 
,ὔ ἃ ΙΝ Ἃ ω Ἁ “ ΄“ 

μέχρι μὲν δὴ ἐξ ἢ ἑπτακαίδεκα ἐτῶν ἀπὸ γενεᾶς οἱ παῖδες 
σ΄ ’ὔ Νὴ Ν 7 ) 

ταῦτα πράττουσιν, ἐκ τούτου δὲ εἰς τοὺς ἐφήβους ἐξέρ- 
Φ ᾽ 53 Εἰ δ ’ Ἔ ΄, “΄ 

οχονται. οὗτοι δ᾽ αὖ οἱ ἔφηβοι διάγουσιν ὧδε. δέκα ἔτη [9] 
5.19 “ὀὄ Ἃ Ε 7] 5, κὸὦ ω Ν ΟΝ Ἁ 

ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐκ παίδων ἐξέλθωσι κοιμῶνται μὲν περὶ τὰ 
ω Υ 7 ΄“- ᾽ “ 

ἀρχεῖα, ὥσπερ προειρήκαμεν, καὶ φυλακῆς ἕνεκα τῆς 

[8] 

μάλιστα δοκεῖν Α. οὔ 4] δοκεῖ ἈΒ. ἡ ] καὶ ἡ Ἀ.. οτῃ. 5΄00. 15. 8. σω- 
φρονοῦντας, π΄ νΙάἀοίαν, Κι. ΡΤ. διδάσκουσι---ἰσχυρῶς οτη. Α.ἢ. εἰς 
τοῦτο] ἐν τούτῳ 6. φῬΓ. συλλαμβάνεται 1). καὶ δῃηΐα τοὺς πρεσβ.. 
δαάα. 19). 5ΊοὈ., δηίβ πειθ. α. δὲ καὶ] καὶ ᾿. ἐγκράτειαν ἃ... ΖοπατΙδδ. 
ἐγκρατεῖς εἶναι 1).α. ὅἴτοὈ. καὶ γ. ὅ΄ῖοῦ. σημήνωνται ἈἾ᾿. ὈΓ. τον δες 
ΒΩ νΟΤ, Ἠ. σῖτα α.Μ. ἄρτους Π.6.Μ. δῖον. ποιεῖν Α. ἤν] ἂν 
ἐάν ΘῖοὈ. τοῦ οτη. 10. πρὸς δὲ τούτοις] πρὸ δὲ τούτων Δ.Ά., τα Β᾿ ΝΠ: 
ῬΟΠΘΗΒ ρΡοϑβῦ νοῦ. ΟΡΒΟΌΤΙΓΩ τῆς διατριβῆς ὧν εἶπεν ἄνω. καὶ το. 1 τοξ. α. 
ΖΟΠδΙΓ8. ἑπτὰ καὶ δέκα Ϊ,. ταῦτα] τοῦτο ᾿. αὐτὰ 6, ἔρχονται Α.Β. 
9. τὰ] α ἷπ τα85. ἃ. 5. ν. ΠΟ δ ᾿ηΐτγα, ὉΓ. ἔογίβββθ τε γδὶ τ΄, φᾳυδϑὶ τἀρχεῖα. 
προείρηται 1).(. ϑὅ:το). 

8. γαστρὸς) τροφῆς ΖΟΠΔΙ88. 
κάρδαμον] ἴ)δ6. καρδάμου παίαγα οἱ 

δὰ δυϊάδαβ ἴῃ ἢ. ν.: ᾿Επισχετικὰ οὔ- 
ρων. Οὐοηΐ. ΟἼοοῦο ΕἾΠ. 2, 28. Τα. 
5,324. ΟΝ, ΟΟοηΐῇ. 46 ὄψῳ καρ- 
δάμῳ Υγίψοη. δὰ Ρ]αΐί. Μοτῖ. Ρ. 
τοι Ὁ. 

κώθωνα)] Ῥοσαϊαη ΠοΙ1]6, ΡῬΥΟΡυὶΘ 
ΤιΑοοπΙ οι οὖ τη]]Π1α 6, σὐ]118. [ΟΡ] Δ ΠῚ 
Τοίογο θαι 14 αὰαο αἱθρδαηῦαν Ῥογβῶ. 
Οπαπίσμῃ οχ Ῥ]αΐδγομο Πγουχρ'. ο. 9, 
ΡΟΙ]]. 6, ού, 97. Δίμοη. 11, το, οἱ Ηε- 
ΒΥΟὮ, 6Ο]]σ ΡῈ ἸἸοοῦ, ΑἸ{1π|5 Ῥάα]0 ογαΐ, 

ὉΠΔΙῺ Δ Ώ58ΠῚ ΠΔΌΘΩΒ οὐ ἄμβωνας, 1. 6. 
Οὐ͵ὰ8. πο Τροία ἀβϑαγραηΐ Ἰαΐονα, βθα 
Ρτούαροσαθί. ἩΠΤΟΗ. Ῥοῦβαβ ὑ- 
δροποτέοντας τησπηοταΐ Πογοαοῖ. 1, 71. 
ΒΌΗΝ, Ν. ἰπῖνα:, 5, 12. 
ἕξ ἢ ἑπτακαίδεκα] Ηετοᾶοί. 1, 156, 

ΘΠ ΨΙΟΘΒΙΠΠ11ΠῚ, Αὐἴγα 0 15» Ρ. 738 
Ψ]ΟΘΒΙΠΠΠ) οὐ απαυίαη ρυϑοΠηϊΐ. 
5ΟΗΝ. Οὐοηΐ. 46 ἕξ ρῖο ἑκκαίδεκα 
Ῥοβϑιΐο δηποῖ. δ Η. Οὑ.1 4; 5. 17: 
1ΠΤΆῚ, 4, Τό. 

εἰς τοὺς ἐφήβους ἐξέρχονται] ὅϊο 
Ἰηἴγα 1, 2,132. ΒΙΕΡΗ. 
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, Ν , - Ν Ψ δ΄, Ὁ ᾿ ΄ 
πόλεως καὶ σωφροσύνης" δοκεῖ γὰρ αὐτὴ ἢ ηλικία μα- 

΄. 7 ᾿ Ν [4 ,7ὔὕ 

λιστα ἐπιμελείας δεῖσθαι: παρέχουσι δὲ καὶ τὴν ἡμέραν 
Ν “- 3 ω 3 ἴω Ἐν “- 

ἑαυτοὺς τοῖς ἄρχουσι χρῆσθαι ἦν τι δέωνται ὑπερ τοῦ 
΄“ ᾳ Ν ἃ ’, ᾿ 5» ἴω 

κοινοῦ. καὶ ὅταν μὲν δέῃ, πάντες μένουσι περὶ τὰ ἀρχεῖα" 
σ δ 5.35, Χ 4. ἃς ν᾽ ᾿, “ὐν ἢ δ ΦΠῸ σ΄“ 

ὅταν δὲ ἐξίῃ βασιλεὺς ἐπὶ θήραν, ἐξάγει τὴν ἡμίσειαν τῆς 
΄“΄“ “" Ἁ σι ͵7ὔ͵ ΄σι ᾿ 4 2, ἣ ΄σ΄ 

φυλακῆς ποιεῖ δὲ τοῦτο πολλάκις τοῦ μηνὸς. ἐχειν δὲ δεῖ 
ο 5 ͵ ͵ Ν ᾿ Ν ᾿ 9 “- 

τοὺς ἐξιόντας τόξα καὶ παρὰ τὴν φαρέτραν ἐν κολεῷ 
δ ’ 5 Ἁ ΄ Ν 7ὔ “ἡ Ν 

κοπίδα ἢ σάγαριν, ἔτι δὲ γέρρον καὶ παλτὰ δύο, ὥστε τὸ 
Ἁ Ψ “ ΝΙ ἈΝ Ἃ ἐν “ Ν ἴω 

το μὲν ἀφιέναι, τῷ δ᾽, ἐὰν δέῃ, ἐκ χειρὸς χρῆσθαι. διὰ τοῦτο 

καὶ] κατὰ 5.γν.γ. Ἀ. χρῆσθαι] σθαι εὖ Βοαᾳθη5 ἤν ἴπ 110. α,, αὐ χρή- 
σασθαι εἴ, υὖ ϑίον., ἂν [ογίαθθθ ἔπουῦ ὈΥ. δέωνται} τῶν παίδων δηλον- 
ότι 5.ν.τ. ἘΒ. δέῃ} δέη τι Ὁ. ΒίοὈ. μένουσι] μέν εἰσὶ 515 5.0.0. Ἀ. 
ἐξίῃ] ἐξαγάγῃ 10. Πεῦογὰ8 ιη οἵ βι Ἰῃ Τ8. α. ἐξάρῃ ον. ἐξάγ εἰ τὴν ἡμ. 
τῆς φυλακῆς Α.Β.Β. τὰς ἡμισείας φυλακὰς καταλείπει 1).α. οἱ 41 τὰς δ᾽ 1. 
τὰς "ἡμισείας φυλὰς καταλείπει 5΄00., 5ε6α ἡμίσεως ὙΠΏΟ., φυλακὰς ΑΔ, αἴθ 
ΟἸΏ18580 τ᾽ δ ηΐθ ἡμισείας, ααοα γυϊρο, δαἀαϊίαγ. ἐξάγει μὲν τὴν ἡμισείαν τῆς φυ- 
λακῆς, τὰς δὲ ἡ ἡμισείας φυλακὰς καταλείπει Κ. ΖομδΓαΒ νΟ]. 1, Ρ. 147 Α.: Ὅταν 
δὲ ἐπὶ θήραν ἐξήει ὁ βασιλεὺς, ἐξῆγε τῆς μοίρας αὐτῶν τὴν ἡμίσειαν, ἐθήρων δὲ 
κοινῇ, ὅτι συγγενὴς αὐτοῖς ἐδόκει αὐτοῖς (]. αὕτη) ἢ μελέτη τῇ ἀσκήσει τῇ πρὸς τὸν 
πόλεμον. 
ΠΟΙ. κωλεῷ ΚΒ. ΡΥ. 
Β11η1}}1 ἀποῖα Βογιρίστῃ. 

9. φυλακῆς] φυλὰς ῥγεοίεῦ 5. 5, αὐ] 
δώδεκα φυλαὶ, 5.12: Αἱ δ᾽ αὖ μένουσαι 
φυλαί. ὅεα Ππῖς ποη βοϊαμῃῃ φυλὰς, 
ΠΌΔΙ νῚ8. ΠΘΟΘΒΒΔΙ ΠῚ), 51 Ῥ]ΌΓΆ]18. Ρο- 
ὨΪ ͵, ὑ01π15 δύο 68] Π 6 πἰΥ, ν ΘΙ ΤΩ 
Θἔϊατη τηδη}θβίο ἀπ ρ]6χ δη αἰ οχ- 
ΕἸΔΙΝΙ ΒοΙΙρίΌΓα, απ σοηῃ]απηοῖΐδ, πὖ 1ῃ 

Κ΄., 6 οαγοί. 
Φαρέτραν.---σάγαριν] Αμδῦ. 4; 4; τό: 

Δνδρα ἔ ἔχοντα τόξον ἹΠερσικὸν καὶ φα- 
ρέτραν καὶ σάγαριν. 5ΤΤΡΗ. δύχσαθο 
15, Ρ. 734, 46 ΡῬεΕγΒΙ5: ᾿Οπλίζονται δὲ 
γέρρῳ. ῥομβοειδεῖ, παρὰ δὲ τὰς φαρέ- 
τρας σαγάρεις ἔχουσι καὶ κοπίδας. 

παλτὰ δύο] ΚΝ. Δα ΑΠδ0. 1, 5. 15. 
ἐὰν] [ἢ ξΟΥΠ.15 ἂν, ἐὰν, ἢν Χοπο- 

ῬΏΟΠἑΙ8Β αποατθ 1ΠΥἸ ἰζα γαυϊαπῦ τί 
ΠΟΏ 80] τὴ ἴῃ Βιηρι15 Π465 ΘοσΌτη Δ6- 
τηοάστῃ ει ἰθνῖβ,. 566 οἴϊδιῃ οὐπηῖ8. 80 
ΘΟ ἸΙΒῚ1ῚΒ [ΟΥΤη86 ἂν, ΠΌΒΤΩΥΒ ΠΟ ἴῃ 
1158 ΠΟῚ ΤαΪ 5 ἔθγθ οΥΘΌσ αυδτη ἴῃ 
1ΌΤῚ5 ΡΙαἰοπί5, Δ]1Θ 115 ΥἹἀθαίαΓ, βισαΐ 
ΤΙ πογαϊάδπ ἢν ἰαηύπιη οἵ ἐὰν ἀϊχῖββθ 
ΟΧ σ,ΒΙΠΠΊΔ ΙΟΟΥΤη [ΘΒ( ΤΟ 115 6Ο0]]10] 
αἰχὶ δα ΤἼΘΒ5. ϑίβρῃ. ν. ᾽Εὰν Ρ. 4 Α., ἂν 
διαΐθτῃ Π1ὈΥΔΥ115 6556 ΤΟ] Πα πθπάπιτῃ Ρ. 6 
Α. [Ϊη Ογγορϑάϊδ αυ! θη ΠΌΤ ὈΥΠΊΟ 
σαθπ ἰπρτηΐα ἴθ ΠΕ ΠΠ ΒΥ ΘΓ ΘΧΘΙῚ- 
Ῥὶδ ἰουηπλθ ἢν, ἄπο ν6] ατιαϊίοι, ΠΠΤῚΒ 

καὶ δηΐθ παρὰ οἴη. 1). ροδβί φαρέτραν 58.ν. ΓΤ. 
κοπίδια Ἀ..., ὨΪΒῚ Ὠϊο αυϊάδηη κοπίδα ροί!8, οἰϊδτη ΞΡ ΠΣ 

ἀφεῖναι τ Μ. 

κουλεῷ Β.}Ὁ. 

ἕν ἀφεῖναι 1). δ᾽ ἂν] δὲ ἐὰν 5ίοὈ. 

ἸΏΓΟΥ ἣν οὗ ἐὰν ἸπἰοΥα τη ΑΛ ΔΉ 1115, 
ζΟΥτη86 ἐὰν, 6.26] ἰαηΐατη ἂν οβϑύ ἴῃ οὐη- 
ὨΪθυ8 1. 3»18, ὉΠ Οὔ 68 1Π]δύπαπη ΡΓῸ 
ἣν, αἴ τς ἢ 3». 6] Ρ͵ΙῸ ἐὰν, αὖ τ, 6, τύ, 
ἘΠῚ ΡΙ γι ααὸ ἄνπερ, απ ΜῊΝ ἀρυά 
ΧοΠΟρΡΒοπίθμ ἐάνπερ 50 οὐ ἤνπερ, εἴ 
ἢος 1080 Ἰοοο, ὉΌῚ ἐὰν ΘίοθδοιιΒ, 48] 
Ῥδ.]1ο δηΐθ ἄν τι ὑτὸῸ ἤν τι. Εῤ ααδη- 
αυδτη ἴῃ 8118 ΧΘΠΟρΡ ΟΠ 8 ΒΟΙΙΡΙ5 
ὭΟΏ ΘΔ θη Θϑύ {11011015. ΤΟΥΤΩ 80 ἰεϑ- 
ΠΠΟΠΙΟΡΙα ἰηΐοΡ 56 Ταίϊο, τηοᾶο ἐὰν 

Ῥιϑονδὶθηΐα τηοᾶο ἢν, ἂν δῆλοι ΟΠη- 
ΠῚ τ ἰτητῃ ἢ ϑί ΠαΕὶ οὐ Δ 110 118 
ἸΡ518. ῬΓΘΘΒΙΑΙΙ. Θυϊρυβοῦτῃ ΠΟΏΒ58η- 
ΠΙΘΠΔ5 ΑΠΔ0. 1, 5» 3» ἴῃ ἄν τις ΑΙ ΠΘΠ οὶ 
9» Ρ» 390 (ὐ. ΠΟ τῆλ] ΓΘ ΠῚ 6886 δποίο- 
Γἰ δύθυη ααδβηη. σοαϊοαμη, Π05 δαΐθπι ἴῃ 
ΟΥ̓ΠΠΙ ΠΟΟ ΤΟΙ σ,ΘΠΘΙΘ ΒΘΘΡΙΒΒ1Π16 [8]- 
Ἰ6γθ 18 αὖ τΤοοία5 γθύδβα 18 [ΟΥΤΩΔ5 [8 - 
ὕ ΠΟῚ ῬΙΟΥΒΙΙΒ 80 Ο]ονουϊπῦ, ΟἸΧῚ 
Ρτδοῖ. δὰ ΑπδΌ. Ρ. Υἱϊϊ. βε6ααᾳ. Νόοῃπ 
ΤΉ Ώτι5. ΘΏΪΤ ΤῊΪΓΌΤΩ 510 81 ἴῃ δα. 6, 6, 
18» ΧΘθΌΡΒοα τη] αοτὶῦ ᾿Αγασίαν, ἂν 
φήσῃ; ΡΙῸ ἢν γΕ] ἐ ἐὰν, ααδπα, 10. 24, νό- 
μιζε δὲ, ἂν ἐμὲ νῦν ἀποκτείνῃς, εὐ Η. 

αγ. 2.."“4π:0: νῦν δὲ, ἂν ἀφῆτε" 3» 9» 11, 
καὶ νῦν γε; ἂν, Η!ει. ΘΝΝῊΝ δὲ, ἂν, 86- 
φαθηΐθ ΠΊΟΧ δὲ, ἐὰν, ῬΓῸ δ᾽ ἐὰν οἵ γ᾽ 
ἐὰν, αιῦ εἰς δ᾽ ἂν, ῥτοὸ δ᾽ ἐὰν, φῃοα 6Χ 

[το] 
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Ἁ » “ “ 3 ’ὔ’ Ἂς Ν Ω 

δὲ δημοσίᾳ τοῦ θηρᾶν ἐπιμέλονται, καὶ βασιλεὺς ὥσπερ 
καὶ ἐν πολέμῳ ἡγεμών ἐστιν αὐτοῖς καὶ αὐτός τε θηρᾷ καὶ 
τῶν ἄλλων ἐπιμέλεται ὃ ὅπως ἂν θηρῶσιν, ὅ οτι ἀληθεστάτη 
αὐτοῖς δοκεῖ εἶναι αὕτη ἡ μελέτη τῶν πρὸς τὸν πόλεμον. 

Ἂς Ν δ᾽ ὡϑι. ἢ 547 Ν ΄ ἃς Α 3 
καὶ γὰρ πρῷ ἀνίστασθαι ἐθίζει καὶ ψύχη καὶ θάλπη ἀν- 
Ψ "4 ε ὩῈ ς 7 γν δ 3 ᾿« 

έχεσθαι, γυμνάζει δὲ καὶ ὁδοιπορίαις καὶ δρόμοις, ἀνάγκη 
δ “- Ἃ δὲ καὶ τοξεῦσαι θηρίον καὶ ἀκοντίσαι ὅπου ἂν παραπίπτῃ. 

Ν Ἁ Χ Ἁ ᾽ 3 ’ὔ Ὡ σι 

καὶ τὴν ψυχὴν δὲ πολλάκις ἀνάγκη θήγεσθαι ὅταν τι τῶν 
5 “4 “ Ἂ ᾿, ᾽ ΄σ Ἂ, 

ἀλκίμων θηρίων ἀνθιστῆται: παίειν μὲν γὰρ δήπου δεῖ τὸ 
ε 4 , ἴά Ἁ Ν 5 ’ “4 

ὁμόσε γιγνόμενον, φυλάξασθαι δὲ τὸ ἐπιφερόμενον: ὥστε 
5 4 ς ΄“ “ ΤΑ ΞΖ ΄ξο ἧς 

οὐ ῥᾷδιον εὑρεῖν τί ἐν τῇ θήρᾳ ἄπεστι τῶν ἐν πολέμῳ 
γ8 ΚΘ, Ἁ ᾿ ΞΤΩΝ Ν 4 5, ,7 ς 

τι παρόντων. ἐξέρχονται δὲ ἐπὶ τὴν θήραν ἄριστον ἔχοντες [11] 
“ Ἁ ς Ν 5. τ - Ψ ΒΥ ν ὦ 

πλεῖον μέν, ὡς τὸ εἰκὸς, τῶν παίδων, τἄλλα δὲ ὁμοιον. 
“ Ν δ 7 ΩΝ Υ͂ 7 Ἃ 

καὶ θηρῶντες μὲν οὐκ ἂν ἀριστήσειαν, ἣν δέ τι δεήσῃ ἢ 

10. ἐπιμέλλονται Ἀ. 
ρῶσιν] θηρῷεν 1).α. 

δ: 

ἀνάγκη 1). 
ἀνθίσταται ὮὉ). 

ΓΛΌΥΙ πρωί. 

ἀνθίστηται Ἐ.. 

5. Τ' Β. 
ἄπεστι. σΊΟΡ. 

τὸ εἰκὸς] εἰκὸς Ὁ. 
μὲν οἵη. ἢ. 
δεήσῃ] δέῃ Ὁ.α. 

ΘΙ ΟΌοΘο τϑϑῦϊθπὶ, Ἰἀθτησιιθ [ΔοἸθηἀθιτῃ 
Ῥαΐο ἸοςῚ5 οὐπηῖθιι8 1005 ἂν 51ν 6 ΡΙῸ 
ἣν Βῖν 6 ΡΓῸ ἐὰν ΠΠΡΥΑΙῚ τητα]θρνιιηῦ Χο- 
ΠΟΡΠΟΠΙΙ. 

1ο. ἐπιμέλονται---ἐπιμελεῖται] 106 
[ο]ο πα ρα Χαοπορμποηίθιη ἴουπιᾶ 
σοπίδοία ν. ργϑῖ. δὰ Απαῦ. Ῥ. χι!. 
ΝΊΠΙΟ Ρ]υ5 {θαθπάππη νἱαθίιν οχ- 
ΘΙΠΏΡ115 Ρ]αίοῃ!ο]8, αὖ ἢς φαοαπθ Ὀᾶ- 
ΤΥΐοΟΠα ἰδηΐηι τι15115 510, δὕϊδῖη δραᾶ 
ΤΠ πογαἸάθη ἴῃ 110115 ΠΟΠΉ111118 ἰπ 
Δἰύθγατη τηπίαίΐδ, τιῦ ΒοοΡΙββίμηθ ἴῃ Χο- 
ΠΟΡΠΟΠίοιβ, ΡΟ ΟΥτοροαϊδτη απ] θπὴ 
516 πὖ νε] Α. οἱ α., τη]ΐο βθριαβ Ὁ. 
οἵ 1111 ᾿πΐϑυ 86 αἸβουβρεπί. Υ'.. αἰοία δᾶ 
ΓΠ65. ϑύθρῃδηι. Μαχὶπηθ νοτῸ ᾿πῆη1- 
ὑἰνὰπη ΘΧρυ]ογαπῦ ΠΠΡΤΑΙ11, ταὖ 615 οἱ 
ἴῃ ΟὙτορεάϊα ρᾶῖιοα το]οία βιηΐ ΘΧ- 
ΘΙΊΡ]α ἴῃ τΠΘ]1ΟΥ0 5, νοὶαῦ 4, 5» 20» 
46; 5» 29 20, οἷ δριια 8]105 ρϑιυδγα 
Β:η0 νοϑίρία, πὖ αἰχὶ δα ϑίθρἢ, 

αὕτη} ΑΥΟΌ]α5. ἴῃ 10 115 Χρη. οὐ 
ΟΠ )ΟΙ ΟΠ] 118. πο ροβιίτβ οὕ σθρο- 

ἢ οτη. 

αὐτοῖς ἐστι 1). α. ΞἴοὈ. 
αὐτοῖς οἵη. . 

᾿1ο τηρ΄. Τ. (τ) τὸ θηρᾶν πρὸς τὸ πολεμεῖν. 
ψύχει---θάλπει͵ (Ο. ΘΟΥΥ. Β. ΝΟΥ. 

θήγεσθαι]) θάλπεσθαι Α. ̓ ὰ. οτηΐδ80 αυοά [). α. τα 4. ἐν τῇ οήβεὶ 
μὲν ἴῃ 110. α., ροϑβῦ γὰρ 1.. 

οἵη. (.., δεῖ Π)., 4] δήπου Ρ1., 564 δεΐπου (ΟΙΥ. 
ἐπιφερόμενον) θηρίον 5.ν.γΥ. Ἐ. 
ἐν τῇ θήρᾳ τί ἄπεστι 1).α.Μ. 

ΤΙ. ἐπὶ τὴν θήραν] ἐν τῇ θήρᾳ 1). ΡΓ.,» ΠΟΥΤ. 1 τηρ', οἱ ἰοχία. 
.Μ. καὶ εἰκότως ὅ.06., αὉΪ οἵη. τῶν. 

ΤΑΌΥΪ ἀριστήσαιεν, 568 ἀρ ἴῃ τὰ8. α, 

ΤΑΡΥ] ἐπιμελεῖται. θη- 
εἶναι ροβϑύ πόλεμον 10)... αΟΥΠῚ 
αὕτῃ Ὁ. τῶν] πραγμάτων τ 

ἀνάγκη 

δήπου 
ὁμόσε] ἤτοι κατ᾽ εὐθεῖαν 

τι--ἄπεστι] τί ἐν τῇ θήρᾳ ὃ 
τῷ δῃΐθ πολέμῳ οτη. 1)... 

πλέον ὥοὈ. 
τἄλλα ΔΑ... ΒΡ 8. 

δέ τι] μή τι Α.Β. 

{τ5 ἃ Ζομδᾶγα 4 ο]θηατι5 νἱἀθύαγ, αὖ 
Οὐπηπηθηΐ. 4; 6, τρ: Νομίζων ταύτην 
τὴν ἀσφάλειαν εἶναι λόγου, ὉΠ] ΘΧΡ ΧΙ 
οατῃ ΟὉΥ̓ΔΘ, ΒΦΘΡΙΒΒ1Π16 515 ροβί οὗτος 
Δ ΠΙΌΥΔΥ]Β Ἰηἰεγροβίύαχηῃ, νοϊαΐ Η. συ. 
ἢ. Τ, 44, Ἰπῖτα 8, 7, 24... δἰ τα 
Θδθπη ὡς ὙΘΗΔΙΙΟΠΘ ἰηδτα δ. ας 92: 
Ταύτην ἡγούμενος ἀρίστην ἄσκησιν πο- 
λεμικῶν εἶναι. ΟΟὐὙπορ. 12, 1 5666.» 
1010 Οἤτυβ. ΟΥ. 2. νο]. 1, Ρ. 142. 
πρῴ]. «δ 1,4.1τ6. Οὐοπῖί. ἀαίθπὶ 

οαχὴ 15 (οοη. 5; 4. 
θήγεσθαι) Ἰηΐπνᾶ 2. 1,12: ᾿Θήγειν τὸ 

φρόνημα" ὅν. "2; 88: Ὃ τὴν λόγχην 
ἀκουῶν ἐκεῖνος καὶ τὴν ψυχήν τι παρα- 

κονᾷ. αὖ ἴῃ (ἔσοη. 21, 3, ἀκονᾶν τὰς 
ψυχάς. ΤΕΡΗ. 

11. ὡς τὸ εἰκὸς} ΞΟ ΑὨδ]). 3, 1, 21; 
Αρθβ. 2, 21, δ 4110], Β6α βθθρθ δὐϊαγη 
ως εἰκὸς, 

ἀριστήσαιεν] Ἐδὶ [ΙΟΥ8 Ορία!ν] 
ΒΙΠΡΊΪΑΙΒ. 1η αἰς οὔ αἱ ῬΙΌ εἰας δ΄ εἰε 
ΒΌΡΡΘ τι8ι8 οϑύ Χϑπορῇομ, ρ]ι8}18 



118.1. ΟΑΡ. ἢ. 19 

θηρίου ἕ ἕνεκα ἐπικαταμεῖναι ἢ ἄλλως ἐθελήσωσι διατρῖψαι 
περὶ τὴν θήραν, τὸ ἄριστον τοῦτο δειπνήσαντες τὴν ὕστε- 
ραίαν αὖ θηρῶσι μέχρι δείπνου, καὶ μίαν ἄμφω τούτω τὼ 
«ς ’ὔ 7 Ὡ σ΄ «ς 7 ΄“-“ σ΄ ΄σι 

ἡμέρα λογίζονται, ὅτι μιᾶς ἡμέρας σῖτον δαπανῶσι. τοῦτο 
Ἂ χω λυ... 2 “ ὅς ἈΠ ΥῪΣ Ἄ 

δὲ ποιοῦσι τοῦ ἐθίζεσθαι ἕνεκα, ἵν᾿ ἐᾶν τι καὶ ἐν πολέμῳ 
᾿ ΄ “- “-“ " δ “- 7 

δεησῃ; δύνωνται τοῦτο ποιεῖν. καὶ ὄψον δὲ τοῦτο ἐχουσιν 
π Ἂ ΄ὕ Ν ΄ Ν ΄, 

οἱ τηλικοῦτοι ὃ τι ἂν θηράσωσιν" εἰ δὲ μη, τὸ κάρδαμον. 
3 Ν᾿ » Ν », ἊἋ 3 7 3 σι Ψ ᾿ 

εἰ δέ τις αὐτοὺς οἴεται ἢ ἐσθίειν ἀηδῶς, ὅταν κάρδαμον 
Ἁ 3 ἌΓ ΠΝ “ 7 δ ᾿ 3 “- “ «“ 

μόνον ἐχωσιν ἐπὶ τῷ σίτῳ, ἢ πίνειν ἀηδῶς, ὅταν ὕδωρ 
ὔ 3 ΄. ε ΄“ ἐγ 3, 

πίνωσιν, ἀναμνησθήτω πῶς μὲν ἡδὺ μᾶζα καὶ ἄρτος πει- 
“΄ι ΄“ ΓΟ Α ς Ἁ ΄ σι “» ᾿ 3 

το νῶντι φαγεῖν, πῶς δὲ ἡδὺ ὕδωρ πιεῖν διψῶντι. αἱ δ᾽ αὖ 
ᾳ Ν Λ “- κΖ ΒΥ 

μένουσαι φυλαὶ διατρίβουσι μελετῶσαι τὰ τε ἄλλα 
“ ΒΩ 2,7 Ν “4 Ν 5 “4 Ν 

παῖδες ὄντες ἔμαθον καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν, καὶ δια-- 
΄ “κι Χ 3 , ΄σ ιν ἣ Ν 

γωνιζόμενοι ταῦτα πρὸς ἀλλήλους διατελοῦσιν. εἰσὶ δὲ καὶ 

ἐθελήσωσι Α. θελήσωσι 1. ἐθελήσωσιν Ἀ.., α] τηοχ ἐνδιατρίψαι, ἀε]οίο 
ἐν οὗ 8.0. Τ᾿ βραδύναι. βουληθῶσι ).α. τὸ] τὸ οὖν ΑΔ, τὸ γοῦν Ἀ. 
τὴν ὑστέραν Α. τὴν αὔριον 5.ν.γτ. Ἀ. αὖ οτα. Α.Β. τούτω τὼ ἡμέρα 
ίοῦ. τούτω (864 ὠ ἔοτί. οΟΥ1.) τὰ ἡμέρα (ρΓ. ἥμερα) 1). τὼ ἡμέρα, 56 
566 υἱ ΘΡΑΒΌΤΩ 8Παα1ἃ νἹἀθαίαν ΒΌΡΕΓΥ α, 6. 8118. Τὴ. 5... τούτω οὗ τηρ΄. Γ. τὰ ἡ- 
μέρα. α. τούτῳ τῷ ἡμέρα Κ. ϑὕ αυ] ἡμέραΐ Μ. τούτω τὼ ἡμέραι, 568 ας ΒΌΡΘΥ 
τω τὼ εἴ ρα 8118 ΤΠ.» αὖ δαί τούτας, ἴ,.. ταύτας τὰς ἡμέρας. ΓΕ ὁ τὰς ἡμέρας ταύ- 
τας ΖΟΠΔΓΔΒ. 
ἐάν τι 1).6. οὐ χυὶϊ ἄν 5000. 
Ῥ: ἔχωσιν] ἐσθίωσιν ϑί0}. 
αε]οί Β. 
ἡδὺ οτη. Α. 
νουσι ῬΓ. (α., ΘΟΥΤ. 5. Υ. Γ΄ 
λακαί. 

αὔ σαι δεν. ἐμάνθανον ΘΙίοὈ. 

[διηθῃ. 1 αἱεν ΘΧΘΙΏΡΪΔ ΟΥΠΪΔ ἴδ 8 δθο 
Βιιηὖ ᾿ποοτία πὖ ΠΌΤΟτΤιιΠῚ Πϊς Ἰη ἀριστή- 
σαιεν ΘΟΏΒΘΗΒΕΪ ΠΟῊ Ρ]15 {τι Πα 11 
νἹἀθδίτγ ααδτη, δρυά )οιηοϑί!. ῥΡ. 
12577.10, ὉΔ1 ἀριστήσειαν ΤΟΠΥ 5108 
γ0]. 6, Ρ. 987, 5. αι δογαπᾶθπι οἵ 
Θυίααι ν. Ὑποπέμψαιεν ἴῃ Ὠος, ΑΠΔΌ. 
ΣΈ ΡΡΝ 8] Β01π5 116 1086. ϑϊᾶαβ 
βουνανῦ μείνειαν, Ιῃ 1ιθγ]8 ΧΟΠΟΡΠΟΙΪΙΒ 
Ιῃ μείναιεν, μείνοιεν, μένοιεν τηϊΓαύμτχη, 

βισαΐ Ἀεὶρ. ΑἸ φη. 2, 15» στασιάσαιεν 
ΠΟΠ]ΠΡΊΓαΥ οαπὶ στασιάσειαν, ἸἸΌΤῚΒ 
ἴῃ πίγοαιιθ σΟὨΒΘΠ ΘΗ 1118, 4α] 4110] 
Β8006 1ηἴ6Υ τιὐγαπηητι6 γαυϊδηῦ. 

ἔχωσιν] Οἷς, Τιιδα. Ρ, 34, 99: “Χε- 
ΠΟΡΠΟΙ Ῥοιβδ5 πορδῦ δα ρϑῆθπι 86 1- 
Ὀδγθ αυϊάψαδηη ργθοίθυ παβύαγἝΠ,᾽ 
ςοηξεγί δίθρῃ., ΡΓΘΘ]αΐατιβ. ὉΠ οααὶ 
ΟΡ. ἐσθίωσιν, υἱ βθαυϊίαι πίνωσιν. 

ἀναμνησθήτω πῶς ἡδύ] πῶς οὐτὴ δᾶ- 

ἕνεκεν Ἀ.., 566 εν ἴῃ 11|., ὈΓ. α. 
δύνονταν ΑἹ ὃὲ ο τὰ 1}. Ε΄. 

ἀειδῶς Ἐ. ργ. 
μὲν ἡδὺ ΔΑ... δον. ἡδὺ μὲν Π.Ὁ. 

πιεῖν διψῶντι Δ... Βίον. διψῶντι πιεῖν 1).α 
φυλαὶ] αἱ ἴῃ 185. (α., ΡΓ. [ογτίαββα φυ- 

διατρίβουσι] ι ἴῃ τα5. α., ΡΓ. ἰοτίαθ56 --σαι, αὐ ᾿,, 5.ν.» 40} μελετῶσι 
καὶ δηΐθ διαγ. οτα. 19). 

ἵν᾿ ἐάν τι καὶ Δ... ἵνα καὶ 
εἰ δέ] ἣν δέ Ἀ. 

ὕδωρ] ἔχωσι ροβύ πος 
Τῦτὶ μάζα. φαγεῖν 5.ν. . 

ΤῸ μέξ 

Ἰδοῦνο ν6] δάνθιθιο σοπ) ποία Π,, ΠΟῚ 
πὖ ὡς οὕτη Ρ50 σΟΠ]ΠρΊαΥ Δάν θ]ο 
ν6] δαἀϊθοίνο εὖ οϑὺ φιμαηι, βθα δᾶ 
ἰοΐδη Βθῃ θη [18Π| τοίογαϑ νουίθη ἀὉτη- 
4 οδύ τ΄. ΑΠΔΡ. 7, 1» 27: Ἴθι δὴ 
ἀναμνήσθητι πῶς μέγα ἡγοῦ τότε κατα- 
πρᾶξαι ἃ νῦν καταστρεψάμενος ἔχεις. 
ΟὐὈμητηθηΐ. 4, 2; 22: Νῦν δὲ πῶς οἴει 
με ἀθύμως ἔχειν; «υ]]8πηπ8 ρΙδί. 6: 
Οἶσθα πῶς εἰμι βραδύς. 

ἡδὺ] [μοοἱ Βοηϊθη τη Ἔχργθϑϑιῦ Α- 
{Πποηϑοβ 4, Ρ. 1587] Ε. ΒΟῊΝ. ουἱ 
ααοα ρΡοβυϊῦ μᾶζαν καὶ κάρδαμα, 46 60 
ΤΩ }018 αἰβραϊαί Θίδθρἢ., γθοΐθαιθ 8η1- 
τηδλανογ ἄρτον ΘΟΠΊΡΔΥΔΠΑΙ Οδιι888 
Ροϑβύ μᾶζαν ΠηΘΠΊΟΓΆΤΊ, ΟἿ] δητθρομαίαι 
ΨΕ] ἴῃ ρσου. ἀγαθὴ καὶ μᾶζα μετ᾽ ἄρτον. 
Οοηΐ, 6, 5, 28. Κάρδαμα δυΐειῃ Α- 
ἐμοπουτη οχ ΡΥΘΟ θη 8 ᾿Π6α}1858 
γιαϊῦ Η αὐοηβοη. 

ὖ [12] 
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ἤ ’ 3 “ 5 Ὁ ΕΝ 

δημόσιοι τούτων ἀγῶνες καὶ ἀθλα προτίθεται" ἐν ἢ δ᾽ ἂν 
“- ΄“- “ 5 Ψ 

τῶν φυλῶν πλεῖστοι ὦσι δαημονέστατοι καὶ ἀνδρικώτατοι 
κ 3 7 3 - κ“ ΡῚ 

καὶ εὐπιστότατοι, ἐπαινοῦσιν οἱ πολῖται καὶ τιμῶσιν οὐ 
, Ἂς “ν᾿ 327 » “ Ἁ 

μόνον τὸν νῦν ἄρχοντα αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ ὅστις αὐτοὺς 
“ 5", 5 ἤ “- Ν ΄ ΄“- 

παῖδας ὄντας ἐπαίδευσε. χρῶνται δὲ τοῖς μένουσι τῶν 

ἐφήβων αἱ ἀρχαὶ, ἤν τι ἢ φρουρῆσαι δεήσῃ ἢ κακούργους 
» “ ΕΝ Χ ἔν: ε ἔτ Ρ δορα  με νι: ἘΠ 

ἐρευνῆσαι ἢ λῃστὰς ὑποδραμεῖν ἢ καὶ ἄλλο τι ὅσα ἰσχύος 
Ν ἣν » 3 7 - Χ ΧΝ 5 ’ὔ 

τε καὶ τάχους ἐργα ἐστί. ταῦτα μεν δὴ οἱ ἐφηβοι πράτ- 
» δὰ Ν Ν ’ὔὕ “, ͵ πον ὴ 

τουσιν. ἐπειδὰν δὲ τὰ δέκα ἐτὴ διατελέσωσιν, ἐξέρχονται 
εἰς τοὺ τελεί υς ἀνὸ ΧΦ δ᾽ ἐξέλθ 13 εἰς τοὺς ους ανὸρας. αφ οὗ δ᾽ ἂν ἐξέλθωσι χρόνου [137 
οὗτοι αὖ πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη διάγουσιν ὧδε. πρῶτον μὲν 
ὥσπερ οἱ ἔφηβοι παρέχουσιν ἑαυτοὺς ταῖς ἀρχαῖς χρῆσθαι, 
35 ’ὔ ες Ὰ σ΄ ΄- Υ ’’ “,) “᾽ 

ἣν τι δέῃ ὑπερ τοῦ κοινοῦ, ὅσα φρονούντων τε ἤδη ἔργα 
2 ἮΝ ΝΠ ’ δ 7] “ἢ 4 ᾿ 

ἐστὶ καὶ ἔτι δυναμένων. ἣν δέ που δέῃ στρατεύεσθαι, τόξα 
Ν ς “ Ψ 7ὔ “) Νὴ Ν 

μὲν οἱ οὕτω πεπαιδευμένοι οὐκέτι ἔχοντες οὐδὲ παλτὰ 
ν Ν 3... 9 [4 Ψ " ͵ά ΄ 

στρατεύονται, τὰ δ' ἀγχέμαχα ὅπλα καλούμενα, θώρακά 
Ν ἴω 7 τ 7 ΄“ “- - 

τε περὶ τοῖς στέρνοις καὶ γέρρον ἐν τῇ ἀριστερᾷ, οἱἵονπτερ 
’ὔ - 7, ΒΥ 5 ᾿, ΄- ΄- ΄ ΕΝ 

γράφονται οἱ Ἰ]έρσαι ἔχοντες, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ μάχαιραν ἢ 

δημόσια]. τῶν φυλῶν Α.᾿. φυλῇ Ὁ... 5100. ἀνδρειότατοι Β. ΡΤ.» αὐ γ]- 
ἀοίαν. καὶ εὐπ. Ἰὴ τηρ.τ. ἃ. νῦν 8ιν. τ. αι, οπι. [ὦ Π,. ὅστις αὐτοὺς παῖδας 
ὄντας ἐπαίδευσε ἵν. οἱ 48] ἐπαίδευσεν Α. ). οἵ (α. ΘΟΥΤ. Τ.» 4] ΡΓ. αὐτοὺς, οἱ παῖδας 
ὄντας ἐπαίδευσαν, αἱ 1. ὅστις παῖδας ὄντας αὐτοὺς ἐπα ίϑεν αν ΘΙΌΜῚ μένουσι τῶν] 
μένουσιν 1). ἀρχαὶ] πᾶσαι Δα. 5'[οὈ. ΘΧ 5.12. ἢ Φφρ. 7 φρ. Δ.Β. δε- 

ήσῃ] δέῃ Ἀ. σἴο. κακούργους ουρ 1 1: 1). ἄλλο τῷ ἄλλα δοΌ. 
ἰσχύος τε καὶ τάχους 1).Ὁ. Μ. ἰσχύος ἢ τάχους ἄλλα Α. οἵ 4] ἢ ἴῃ 110. οὐ τά- 
χους 5.ν.Ὁ. Β. τάχους καὶ ἰσχύος ϑ'΄ἴο}. τὰ] τὰ ἐν τοῖς ἐφήβοις 1, δια- 
τελέσωσιν 1).1.. δίο". τελέσωσιν Α.α.Μ. 13. ἐκ τῶν ἐφήβων Ροβί 
χρόνου οτη. Δ. Κ᾿. αὖ] δ᾽ αὖ 1).Β., αὶ ἀο]ού δ᾽ οὗ τῆοχ Ὀἰ5 ῬΟηϊ πέντε. 
διάγουσιν ὧδε Α.Β.., υὖ 5.9. ὧδε διάγουσι (6. 5ἴο}0., σα)]ὰ8 Α. οτι. ὧδε, οἵ ααὶ 
-σιν 1).1..Μ. μὲν 5.ν.γὉ. Ἀ. 
5ίΟὈ. ἤδη οτα. Α. 
δεήσῃ 1).α. παιδευόμενοι ϑίο,, 
1. καλούμενα] α οοττ. 1). 
ΘΟ. ΖΟΠΔΓΔΒ. 

12. εὐπιστότατοι] 1)6 5οη!ρύθτα Ρ6Γ 
ει, αἴ ἀπιστεῖν ΑἸΟΙΓΌ͵ οἱ ἀπιστία, ρΡοϑβί 
Φῦτα. Ῥογίαιη οὖ ὥϊ!θρῃμαηαπι, 4] 
γϑοῖθ τϑρααϊανιῦ [ΘΟ ΠοΪαν} εἰ ἰηἴδ- 
ΥΘΏ[18 ΟΡΙΠΙΟΠΘΙΏ, ν. δ᾽ ΔΙ οθηασ. δά 
Ἡεγοαοί. 6, τοῦ. 

λῃστὰς ὑποδραμεῖν (ὑπγδα οοΙηρτο- 
Πδπάθγθ γ6] [πρὶθηΐθ πη ΤΘΡΥΘΠΘΉ6ΥῸ 
Ἰηἰογρτοίαία Βιυαᾶθθοιιβ Οὐομητηθηΐ. Ῥ. 
480. ῬΟΒ818 δύϊδπι 10 ΡΥ ΘΑ (ρδα 
ΒῈ ΒΘ] οἱ ΡΙΘΒΘ ΠΥ ΤΕ ΡΗ 68. 
ν. Ὑποτρέχω Ρ. 459ο Δ. δ μοί] 8 

ἤν] ἐάν ΘίοὈ. 
ἢν] ἐὰν ὅ΄ο". 

τε οἵη. Δ.Β. 

ὑπὲρ Α.1.Β. περὶ 1).α. 
δὲ] δὴ 1). δέῃ ΔΒ. δίοῦ. 

ἀγχίμαχα ἴοτίαβδθ 1). ΡΙ. 4ὰ] ε ἴῃ 
οἵόνπερ---ἔχοντες ΟΠ. 

δηζθαιδπὶ δυαρὶαηΐ Βιι01γ6 οὐ ρυϑονϑῦ- 
ἴ6Γ6. 

τὰ δέκα] Τη[6]]. τὰ ἐν τοῖς ἐφήβοις 
δέκα, αὐ 1, 5» 4. ΤΈΡΗ. δ ϑριοιῦ 5.0. 

ἄλλο τι] Βοίογίυσ δα δεήσῃ. 
δυναμένων] 1. 9. ἀκμαζόντων, αἴ 

ΡΙαῦ, Μον. Ῥ. 198 (..: ᾿Ακμάζων καὶ δυ- 
νάμενος ἀνήρ. 1)}10 ΟἹ». Οτ. 27, ν0].1, 
Ρ.529: Εῤ γένοιτο ἀδύνατος ἐκ δυνα- 
ἐἐθι Θιιοα δαάϊίο ααῦϊνο αἸοἷν ᾿ν- 
5145. Ρ. 105, 40: Οἱ μὲν οὐκέτι τοῖς 
σώμασιν, οἱ δ᾽ οὔπω δυνάμενοι, οὖ 8110]. 



11871. ΤΌ ΑΡ. 1 1ὅ 

7 Ἂ; ς » Ν Ν - » ; 7, 
κοπίδα. καὶ αἱ ἀρχαὶ δὲ πᾶσαι ἐκ τούτων καθίστανται 

εὖ ε “ ,ὔ “ ᾽ Ἁ ᾿ Ν ,ὔ Ν 

πλὴν οἱ τῶν παίδων διδασκαλοι. ἐπειδὰν δὲ τὰ πέντε καὶ 
7 7 Ἄ, ᾿ Ἂ Ὁ ω 

εἴκοσιν ἐτη διατελέσωσιν, εἴησαν μὲν ἂν οὗτοι πλεῖὸν τι 
4 ἊἋ Ά Ἷ ) Ν - ,ὔ Α, 

γεγονότες ἢ τὰ πεντήκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς" ἐξέρχονται δὲ 
“ Ν ἌἊ 

τηνικαῦτα εἰς τοὺς γεραιτέρους ὄντας τε καὶ καλουμένους. 
14 οἱ δ᾽ αὖ γεραίτεροι. οὗτοι στρατεύονται μὲν οὐκέτι ἔξω τῆς [14] 

ἑαυτῶν, οἴκοι δὲ μένοντες. δικάζουσι τά τε κοινὰ καὶ τὰ ἴδια 
πάντα. καὶ θανάτου δὲ οὗτοι κρίνουσι, καὶ τὰς ἀρχὰς οὗτοι 

͵ “κ᾿ 5, ὮΝ 7 ὉΟὄ. Ἷ 

πάσας αἱροῦνται" καὶ ἣν τις ἢ ἐν ἐφηβοις ἢ ἐν τελείοις 
» ΄ 3 ᾿ς “ ΄ “ Ἷ ε 4 

ἀνδράσιν ἐλλίπῃ τι τῶν νομίμων, φαίνουσι μὲν οἱ φυ- 
᾽ “ 3, ͵ ε λ 7 

λαρχοι ἕκαστοι καὶ τῶν ἄλλων ὁ βουλόμενος, οἱ δὲ γεραί- 
» "4 5 7 ε Ἄν »ἢ᾿ Ν ζ΄ 

τεροι ἀκούσαντες ἐκκρίνουσιν᾽ ὁ δὲ ἐκκριθεὶς ἄτιμος δια- 
΄- ὮΝ Ν ' 

τελεῖ τὸν λοιπὸν βιον. 

ἵνα δὲ σαφέστερον δηλωθῇ πᾶσα ἡ Περσῶν πολιτεία, 
μικρὸν ἐπάνειμι: νῦν γὰρ ἐν ̓ βραχυτάτῳ ἂν δηλωθείη διὰ 
τὰ προειρημένα. “λέγονται μὲν γὰρ Πέρσαι ἀμφὶ τὰς δώ- 
δεκα μυριάδας εἶναι" τούτων. δ᾽ οὐδεὶς ἀπελήλαται νόμῳ 

καὶ αἱ οτη. Ὁ. καθίστανται] γίνονται 5.ν. 1. Ἀ. εἴκοσι Α.Ὁ. 
Α.Η. ργ. πλεῖόν τι Α.Β. πλεῖον ἢ)... Μ'. πλέον δίοῦὈ. εἶ: ἢ τὰ π: ἔτη 
Α.Η. οὗ 5ῖπὸ τὰ . ἢ π. ἔτη γ. Ὦ.α. 5΄οὈ. 14. ἑαυτῶν] αὐτῶν ϑίοῦ. τά 
τε κοινὰ καὶ ῥάδια πάντα Ἀ. οὖ 4] τὰ ἴδια Ἀ. εοἀβηηααθ οΥ]π6 ΖοηδΙαΒ. πάντα 
Ροϑβί κοινὰ 1).α. 5ίο". θανάτου] κρίσεις Ἀ. Βον. ἢ ὙπαευΝι πάσας ὅῖοὈ. 
ἐκλέγονται 5.ν. τ. ΚΒ, ἦν] ἐάν ΘίοὈ. ἢ Ῥυϊὰβ οὐὰ. [).(. ἐλλίπῃ 
Ψυηΐ. ἐλλείπει Ἀ.., 564 αἱῦ. ἴῃ ἡ τηυΐδη8, ἐκλίπῃ α., αἱ] 8. ᾿ ἔν ααἱϊα 81- 
ΤῊ 116 11. λ, Κα. Μ. ἐκλείπῃ Α. Βίοῦ. Α. ἐπιλείπῃ ὮὉ. ἐκφαίνουσι Τὴ), 
ΠΑ Τ, δον, Κι, ὅκαστον Π), (ἢ. Βέ0Ά. ὁ βουλόμενος ] οἱ βουλόμενοι 
α. ργ., αὖὐ νΙαείυγ. ἐκκρίνρυσιν] ἐκχωρίζουσιν ΤᾺ. 5. ν.Γ. διατελεῖ τὸν 
λοιπὸν βίον Ἀ.. οἴ, αφὰϊ λοιπὸν 5... Δ, Θοἀθιηααθ ΟΥ̓ ΪΠΘ ΖοῃδΡα8. τὸν λοιπὸν 
βίον διατελεῖ 1). (. 15. ἡ οηι. Δ... ογαϑιύ ἴοσ ἢ). ἂν ροβῦ γὰρ 19). 
δηλωθεῖεν [οτΐδ586 1). ρν.. αὐ Β. δηλωθῆ Ῥγ.; ἰοτίαββθ Ἀ. μὲν οἴῃ. Α. 

15 [12] 

ἂν πε 

516 Ἰζοστιπη 12. ἀγχέμαχα] [πῃ ϑίοΟὔΦοΙ ἄγχιμα 
[ογΐαββο ἀγχίμαχα Ἰαϊεί Ὦϊο εὖ 7, 4. 15» 
τι ἀγχίνους οὖ 5112111ἃ αἸοιιηΐυν. ΒΟῊΝ, 
1)6 τηϊγα }}}}} ΘΟΏΒΘΙΠΒΙΙ σὙΔΙΏΓ Δ ΙΟΟΤΊ ΓΗ 
πῃ πθηᾶο ε ΡΙῸ εἐ, ΔΊΩΝ 15 ΠᾺ]]Ὲ8 
ῬΥΟΡανετῦ ἀγχεμαχητὴς, ν. [ΩΟΌΘΕΪς. 
8α ΡΏγγΩ. Ῥ. 685. 

οἱόνπερ γράφονται] ΕἸΒοΠοτα5. δὰ 
δ γοῦρα δαβογιρβουδῦ: 51 νεῦρα ρ6- 
Πα]Π8, ΠΘ6 06 ἃ (ΤΙ Πιδί]ςο}5 δ βοτιρίδ. 
5ΟΗΝ,. Οἱ πηι ϑίοθεθιιβ οἱ Ζο- 
ΠΔΥΔΒ: δίαιθ ΘΔ η81 ΧΘΠΟΡΠΟΙ ο0- 
σἰίαγοῦ Ῥϑῖβαθ ἴῇ ῬΙΌ]ο Μαχδίπομΐο 
ῬΙοΐοΒ ἴῃ βίοα Ρῴς1]6, ἰδπθ ΠΟῚ οὐδῦ 
ααοα ρα. ]}}}ι1.8, 4] οἰϊαη νἱνγοβ 
ΒΈ606 νἹἱἸββθηΐ, [ἃ ἀδιηοηϑίγαγθί. 

μάχαιραν] ϑιιρτα 5. 9, σάγαριν νο- 
οαν]ῦ, απο νοσαθυ]αμη οἰϊατα ἢ, ]. 

Τ ΒΟ] να]ὺ ὙΥ̓ γι ΘΔ ἢ. 
φῶτ το. 161} 4, 2, 22. 8566 2,1,10, μά- 
χαιρα δὲ ἢ σάγαρις ἐν τῇ 55 ΝΙΒΠ] 
ρα πονδηάθπιη οθηβθο. 5ΟΗΝ, 
Οὐοπῖ. 46 8 Ῥοθύβαγιιση ΡαρΊοηἱθιι8, 
408 τεθοὶ ἀκινάκας αἸοπηΐ, [ον Ροτ- 
ἴον. Τγαυοῖς τὼ Οεογρία, Ῥογϑία οἵα. 
ΡΟ]. 1; Ὀ. δού. Χεη. Ἐπ. 12,11: Ὥς δὲ 
τοὺς ἐναντίους βλάπτειν, μάχαιραν μὲν 
μᾶλλον ἢ ἢ ξί φος ἐ ἐπαινοῦμεν. ἐφ᾽ ὑψηλοῦ 
γὰρ ὄντι τῷ ἱππεῖ κοπίδος μᾶλλον ἡ 
πληγὴ ἢ ἢ ξίφους ἀ ἀρκέσει. 

καὶ αἱ ἀρχαὶ δὲ πᾶσαι] δύσαθο 15) 
Ρ- 734: Στρατεύουσι δὲ καὶ ἄρχουσιν 
ἀπὸ εἴκοσιν ἐτῶν ἕως πεντήκοντα πεζοί 

τε καὶ ἱππεῖς. ΞΟΗΝ. 
15. δώδεκα] απο 6588. ΠΌΓΔΘΙΤΙΠη 

σοης5 Ραβαυρδάδγιτη ει ὁμοτίμων 1π- 
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τιμῶν καὶ ἀρχῶν, ἀλλ᾽ ἔξεστι πᾶσι Πέρσαις πέμπειν τοὺς 
ἑαυτῶν παῖδας εἰς τὰ κοινὰ τῆς δικαιοσύνης διδασκαλεῖα. 
ἀλλ᾽ οἱ μὲν δυνάμενοι τρέφειν τοὺς παίδας ἀργοῦντας πέμ- 
πουσιν, οἱ δὲ μὴ δυνάμενοι οὐ πέμπουσιν. οἱ δ᾽ ἂν παι- 
δευθῶσι παρὰ τοῖς δημοσίοις διδασκάλοις, ἔξεστιν αὐτοῖς 
ἐν τοῖς ἐφήβοις νεανισκεύεσθαι, τοῖς δὲ μὴ διαπαιδευθεῖσιν 
οὕτως οὐκ ἔξεστιν. οἱ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς ἐφήβοις διατελέ- 
σωσι τὰ νόμιμα ποιοῦντες, ἔξεστι τούτοις εἰς τοὺς τελείους 
ἄνδρας συναλίζεσθαι καὶ ἀρχῶν καὶ τιμῶν μετέχειν, οἱ δ᾽ 
ἂν μὴ διαγένωνται ἐν τοῖς ἐφήβοις, οὐκ εἰσέρχονται εἰς 
τοὺς τελείους. οἱ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς τελείοις διαγένωνται 
ἀνεπίληπτοι, οὗτοι τῶν γεραιτέρων γίγνονται. οὕτω μὲν 
δὴ οἱ γεραίτεροι διὰ πάντων τῶν καλῶν ἐληλυθότες καθί- 
στανται καὶ ὴ πολιτεία αὕτη ἐστὶν ἡ Περσῶν καὶ ἡ ἐπι- 

τό μέλεια αὕτη, ἣ οἴονται χρώμενοι βέλτιστοι ἂν εἶναι. καὶ 

νῦν δὲ ἔτι ἐμμένει μαρτύρια καὶ τῆς μετρίας διαίτης αὐτῶν 
[16] 

πᾶσι οτῆ. ᾿ὶ. διδασκαλίας δίκαια 1). καιοσύνης ἴῃ γ88. (. σαῖδας] 
ἑαυτῶν παῖδας ΘΟ. οἱ δὲ---πέμπουσιν ΟΙΏ. . οὐ ἴὴ τὰβ. ἃ. οἵ δ᾽ 
ἂν]ὔ οἱ ἴῃ 110., ῬΓ. οἷσι, εἴ αὖ ροβύ ἂν 5.ν.γ7. Β,. ἵνα ΒΟ". νεανισκεύεσθαι 
οἰζαι ῬΟΙ]Χ 2, 20. νεανιεύεσθαι (α. ΠΟΥῪ. Τηρ". Τ΄ συναυλ. Ἄν Ὁ. ἢ. οἱ δ᾽ 
ἂν μὴ διαγένωνται ἐν τοῖς ἐφήβοις Ὦ. ἃ. Μ. οἱ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς παισὶ μὴ διατελέ-. 
σωσιν ἢ ἐν τοῖς ἐφήβοις Δ. Ἀ., φὰὶϊ ρῥγ. ἐφήβοις ῥγοὸ παισὶ, οὐ αὶ διαγένωνται 
ΛΟ. εἰσέρχονται ΑΔ. Ἀ.. ἔρχονται "5. α.Μ. 5105}. οὕτως. Α. δὴ οΠ|. 
᾿. διεληλ. σίοθ. πολιτεία αὕτη ἡ Δ.Ὁ. Β. πολιτεία αὕτη ἐστὶν ἡ περ- 
σῶν καὶ ἐπιμέλεια αὕτη ἣ Ὁ. Μ. ἐστιν ἡ περσῶν καὶ ἡ ἐπιμέλεια αὕτη δαα!ϊ ἃ. 
την. Τ΄. οἴονται ε8. αἄν Α. οἴϑιν. εὖ τ οὕτη 866. χ αποῖα ̓ ποάδχῃ ΘΟ] Πρ 
Ὁ. τό. μαρτύρια Α. μαρτυρια βῖὶπ6 δοορηΐα 1)... μαρτυρία α. 

(6Υ Ῥρυβᾶβ, ΠΟῚ ἸΠΊνΘ 588 ΠΔΙ]ΟΏ]5, ΟΘἢ- 
5εῖ Ηδθοθη 1ἄθθη, οἴο. νο]. 2, Ρ. 428. 
ΣΟΌΗΝ, 

ἀργοῦντας] Οἰὐϊαπίθ5. 11 ΓΔ] ο:, νἃ- 
Ο08. ἃ ΠΘΟΘΒΒΔΙΊΟ ΟΕΦΟΓΘΗΔΙ νἹοία8 
Ὠθροίϊο. Χϑποριοπ οὑτὰ ἸῺ ΤΘΙΠ 
ἡπαϊεῖο ὑπ ἴῃ νυ θουατη πιϑὰ Βα] η 8 
λακωνίζει. Γᾶςο νἱάθηϑ ΑὐΠΘΠΙΘΉΒ6 ΠῚ 
ἀργίας ΘΟὨ ΘΠ ΠΑΙ͂ ἐκέλευσεν ἐπιδεῖξαι 
αὐτῷ τὸν τὴν ἐλευθέριον δίκην ἡττη- 
θέντα, αὖ οϑῖ ἴῃ ΡΙαΐ. ΔΡΟΡΒΪΙ. Ρ. 221 
Ο. Ηυς ϑρεοϊαραΐ 1 γουγρῚ ᾿Ἰπϑυαλαχη 
ἴῃ Νιίω Ρ]αΐ. ο. 24. ὕἱ Ἰρτταν ἔργον 
ογαῦ οραβ 1ΠΠ|Ό06γα]6, ᾿ία ἀργία οἰϊδτα 
ΠΡ ογαῖθ, οσσπραύπτῃ ἴῃ ΔοΌ]ΟὨ10115 108- 
γα] ]θα5. ΔἸΙο οὐ οοπίτα ἀριια 41105 
Οτῶθοοβ, δαοΟΥ 6 Ηϑβίοάο ΟΡ. 300: 
Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δε' τ᾽ 
ὄνειδος. 1)68 0 ν. Χρη. Οὐοπηπηθηΐ. 
1,2, Πύ 58. ᾿Αργίαν Β8Δρ͵᾽Θῃ018. Οἰ ΠῚ 
Ρ ΠΟβορΕὶ αἰχὶῦ υν. Μοά, 294: ἀ6 
ΤιλοθάφυμοηἹδ ΙΒοοΥ, ΒΒ ΌΒΙΓ. Ρ. 225 Β. 

Δ] η. ἰατηθῃ Υ'. Η. 2, 5, 605 νϑῇθ- 
ΤΩΘΠΓΘΓ [ΘΙΠΡΟΥῚ ΡΘΡΘΙΟΪ586. ΠΘΠΊΪΠΙΠ] 6 
Οἰν λΠ ΘΟΏΘΘΒΒΙ5886 ῥᾳστωνεύειν μηδὲ 
ῥᾳθυμεῖν: 5010 Ποὺ οτγαὰῦ ἢ1}1] 
ὉΡΘΙΘ, {Ππ| Ὠ1] 1110 6 7 8}15 ΟΡ ΓΒ ἀΘ6 18. 
Ιαθι το, 14, ϑοογαῖβ αἸοίαμη γϑίοτί 
ὅτι ἡ ἀργία ἀδελφὴ τῆς ἐλευθερίας ἐστί. 
ΜαυΔ14115 12, 4, ἱπρθημδη) ΡὈΙΡΤΙ Π]ΔΠΩ 
αἰχ. ΝΥΤΤΈΕΝΒ. 

καλῶν] Οὐοηΐ. ὃ, 7. 6 
ἐεν τ ΞΡ Ὁ ΜΙ Ν᾽ ἀνοπιαίοια ὑγαηβ- 

Ιθθῖθ; νεανιεύεσθαι, Ἰπνθηῃ] 106 9]10- 
τίθι ἡ Ονς (66: Ῥ]αῦ. ΝΟΥ. ΡῚ 
ΥΤΤΕΝΒ. 

καὶ ἡ πολιτεία ----- αὕτη] Μοϊδβϑίππι 
αἀαρ]οχ αὕτη, ΠΟΙ ΠῚ ῬΥΙτ5 (δοῖΐο 46- 
Ιου; ΘΒ πο οι, ΒαΒρθούθτη ἔαοι 
Δα! ατηθησιτη ἐστὶν---αὕτη, Θἰϊατη ἃ 
ὙΥγυ ΘΔ ΟμΪο αὐδούαιη, απο οἰβὶ 
ἴας:]6 Ροίυμ! ΘΧΟΙάΘΥΘ, 588 {15 ἴδιηθ 
οΥαΐ πολιτείαν α16], αὖ 8.10. 

τό. καὶ νῦν δὲδαδιαύτης ἢ 1)6 Ῥουβὶ8 



ΒΤ Ὁ ΆΑΡ. Ἢ ἘῚ 

᾿ ἀδ ν “ Ν ΧΝ Ν Ν ,“, ᾿ 

καὶ τοῦ ἐκπονεῖσθαι τὴν δίαιταν. αἰσχρὸν μεν γὰρ ετι καὶ 
“- ᾽ ,ὔ “ »Ἶ Ἂν ε , 

νῦν ἐστι Πέρσαις καὶ τὸ ἀποπτύειν καὶ τὸ ἀπομύττεσθαι 
Ν Ν Γ ἃ 7 3 ἣν ἑ Ας "ἡ 

καὶ τὸ φύσης μεστοὺς φαίνεσθαι, αἰσχρὸν δὲ ἐτι καὶ τὸ 
ἩΥ̓͂ Ν ῷ Ἃ σι ᾿Εν [4 ΩΝ ΝΣ) 

ἰοντὰ ποι φανερὸν γενέσθαι ἢ τοῦ οὐρῆσαι ἕνεκα ἢ καὶ 
4 Ἷ ΄ σ ν 5. ἊἋ 5. ἢ σ΄ 

ἄλλου τινὸς τοιούτου. ταῦτα δὲ οὐκ ἂν ἐδύναντο ποιεῖν, 
9 Ν , Ξ ᾧ ἃ Χ » “- 

εἰ μὴ καὶ διαίτῃ μετρίᾳ ἐχρῶντο καὶ τὸ ὑγρὸν ἐκπονοῦντες 
ἊΣ ἢ Ψ 7 ἐ Μ(ν- ΄- κι ᾿ Χ Ἀ 

ἀνηλισκὸν, ὥστε ἄλλῃ πῃ ἀποχωρεῖν. ταῦτα μεν δὴ κατὰ 
’ ΄- 5 ᾿ ,ὔ Ὁ 3 Ὁ ε ᾿ ε 

πάντων Περσῶν ἔχομεν λέγειν. οὗ δ᾽ ἕνεκα ὃ λόγος ὡρ- 
’ “ Ἁ ξ΄ ν΄ 5 ’ 3 Ἂ 

μήθη, νῦν λέξομεν τὰς Κύρου πράξεις ἀρξάμενοι ἀπὸ 
παιδὸς. 

καὶ τὸ ἀπομ.] καὶ ἀπομ. Ἀ. οὖ 4] ἀποπτύειν καὶ 5.ν. οὗ ἀο]οῦ καὶ ἀποπτύειν 
Ροβίῖ ἀπομ. Ἐ. φύσης) πνεύματος 5.γν.γ. Β. ἔτι] ἐστι Α.1.Β. τὸ] 
τὸν Α. ποι Ἠδπαογῆμβ. ΓΔΌΥ] που. πῃ] ποι ἃ.Β. ἔχω Ὁ). εἱ 
λέγειν τηρ΄. ὁ] ὅδε ὁ Ὁ. ὡρμήθη ] ΡΥϊὰ5 ἡ ἴῃ 185. Ὁ. οὔ πιρ᾿. πράξεις. 

ΒΟΘΊΟΥ 5 ΟἸ νιον ἤοψασο ἀαη8 ἴα ῬΘΥ86 
νΟ]. Ρ. Ρ. τὸ : “Νοῖῦιβ ΔΥΟΌΘΓΟΏΒ 6116 
ΠΟΙΒ ΓΤΩηΘ5. ΒΌΓΡΥΙΒ ἸΟΥΒαῸΘ ΠΟΙΙΒ 
νίτηθβ, ἃ Κουηδηοῃδῃ, ἃ Τέμπέγαῃ, ἃ 
ἰβρϑπᾶμ οἵ ραυίουαῦξ οὰ ποὺ ἈνΟἢΒ 
Ῥαββό, ἰὰ ρεύτθ χψαδηίό 46 πουγγϊίτγθ 
αὶ] βυηι ἃ ὰη Ῥεγβϑῃ, οἱ ἀοηΐ 1] 58 
σοηΐθηΐθ ἸΟΥΒ τη πη8 4] ρϑαΐ 58 ΠΥΤΕΥ 
588 ἀέρθηβα ἂ ἰοὰῦ βοὴ ἀρρέϊ. Π 
Τηδηρ 6 6ῃ βρέηῃέϊα! [ογῦ ρϑῖι 46 νι πά6, 
οὗ π6 ἴαδϊξ ρυδγθ τιβᾶρθ, δύ] 6168, 
απ ἀὰ τηουΐοῃ, 46 1 ἀρηθδα, ἀὰ 6ἢ6- 
γτθδα οἱ 46 16 ρου]: 1] [οι Π8 τάγο- 
τηθηΐ τὶ Ὀοοαΐ, αὰ ομδτηθαῖι, δὰ ρΙσΘΟΏ, 
οὐ ἸΔηηδῖβ δὰ ῬΟΙῸ, 8 ΟἸΡΙΟΓ οὐ δὰ 
ῬΟΙΒΒΟΗ ; 1] ργόζογθ 56. ΠΟΌΓΥΙ 46 Τ]Ζ, 
ἀ6 Ἰαϊΐαρθ, α Πουθαρσα οὐ ἀθ ἔγυι!8. Π 
ϑίτῃθ ὈθδΘΟΙΡὉ 165 ΒΌΟΙΘΙ16Β, 165 Θοηῇ- 
ἴΌΓ685, 165. ὈΟμθΟη5 66 τοὰΐ εβϑρδοο: 1] 
ῬΓέραγθ τὴ ᾿ηβηϊτέ ἀ65 βουθοίβ ἄνθος 
16 βὰς ἀθ ἔγυϊβ, 41 ΔΙΟΠΊαί56. αΥ̓66 
16 τηπι86, ᾿᾿ ΔΙΑ ΌΤΘ. 1 οαὰ ἀ6 γΌ56, 164 ἃ 
46 56]6, 1’ ὄὅβββθῆςθ 46 ρίγτοῆβ εὖ ς6]16 
ἀδ σ816116, εἰς. Υ'΄. δὰ 1, 2, 4. 

ἐκπονεῖσθαι τὴν δίαιταν) ΝἸοίαπη, 1 
οϑύ οἱθατη οὖ ροίτιμη. (ὐΟΙηΠηθηΐ. 1, 2, 
4: Ὅσα γ᾽ ἡδέως ἡ ψυχὴ δέχεται, ταῦτα 
ἱκανῶς ἐκπονεῖν. ΒΟῊΝ. 

ἀποπτύειν ---- ἀπομύττεσθαι] ΟΟΥδΙὴ 
8118 νἹαβ]οθί, ἀντίον ἄλλου, αὖ αἱΐ 
Ηεγοαοίαβ 1, 122. ΒΟῊΝ. ϑ.εθοὶ. 
Αὐϊβίορῃ. ΤΠθβϑιη. ὅτό : ᾿Επισχετικά 
ἐστιν οὔρου τὰ κάρδαμα καὶ πτύσματος. 
καὶ διὰ τοῦτό φασι τοὺς ἹΤέρσας αὐτοῖς 
χρῆσθαι. ὅτι μὲν γὰρ χρῶνται, καὶ Ξενο- 

φῶν φησι, Φυλάττονται πολλὰ οὐρεῖν, 
ὥσπερ καὶ πτύειν καὶ ἀπομύττεσθαι. 
ΤΙ ποίαθ:]8 πτύειν ῥγὸ ἀποπτύειν, 
Θδη 8, 8, 8, ΠΠ|αΐο ῥΓῸ 51Π1ρ0]16], 
ααοα οϑὺ ἴῃ ΟΠΊΠΙΡτΒ 8, 1, 42, οἵ 
ῃϊς φαοατθ γοϑπθηάππ νἹἀθίαν. [αἱ 
πτύειν ἀντίον Ἡεγοἀοίμϑ 1, 99, πτύειν 
ἐν τῷ φανερῷ [9170 (τ. ΟΥ. 13; νο]. 1; 
Ρ- 429: ἰίαπι αἀθ ῬοΙβί8. 

φύση-ς---φαίνεσθαιἾ ἱ. 6. ἀποψοφεῖν, 
568 [ΌΓΡΙΟΙΘ νΥΡοῸ πέρδεσθαι. ΒΟΉΝ, 

τοῦ---τοιούτουϊ] [γ)ο]οίαστιθ οτγαΐ 
Δ] Κοη. δα Ηδγοαοί. 4, 1132, ““ΝΙ51 
Ζοπδγαβ θϑάθπι ἴῃ ϑοὶ οΘΟαϊο8 Ἰθρῖββ 
ψ ἀογθίαυ ΑΠη8]. 2, Ρ. 1το Β. (148 4.}᾽ 
ϑεα Ζοῃδῖδθ ΟῚ ΟΊ ΑΥΙΟΙ ατι8Π} 606]- 
σαπιὶ δαοσίοτιίαβ. ΔρΏΟΒΟΙἑ νΈΓῸ ΘΌ δ τη 
5080]. ΑΤΊΒΙΟΡΙ. τη060 οἰΐ., οὐ ἐς ποτα- 
μὸν οὔτε ἐνουρέουσι οὔτε ἐμπτύουσι 
Ἡετοάοί. 1, 198 οἵ 193, οὐρῆσαι ἀντίον 
ἄλλου. 

ἄλλῃ---πῃ} Ῥαὺ βϑιιάογθβ θα Βδ]δίαγ. 
ΑτἸητηϊδητιβ 22 οχίτ. “ἢ ΘΌΡΕΙ Π8. Π66 
Βίδη 0 τη] ΠρῸΠ5. Π6ς δα τϑαυϊϑιύα πδ- 
ἴυγοθ βθοθάθῃβ ἴδοι νἱβιθαῦ ῬεΥβᾶ : 
ἴα ΟὈΒουνδηΐαβ ἤδοο 8]ΊΔα πα ρα θη] ὰ 
ἀδοϊπαπί." δ διγοηῖθ ἸΙοσσα ἃραά 
Νοπίιτη : ““Ῥουϑϑθ ῬγΟρίου δχογοῖία- 
ΦἸο 65 ΡΌΘΥ]65 ΤΟ Ἰσα5 θᾶτη 88ηΐ σ0Π- 
ΒΘΟΌΪΙ ΘΟΓΡΟΙῚΒ 81οἰ αΐθη, πὸ πϑαὰ8 
ΒΡ γθηῦ Πα 18 ΘΠ Πρ ΥΘηα,, 5076- 
[Ο416 (ΟΥ̓ΡΟΥΘ δβϑϑηΐ :᾿ οοπῃραγαν!ΐ 
Μιοϊουαβ Υ'. 1... το, 15. οἵ Μαυτοίαϑ 
ΨΟΙΣ 4. τ 50 ΓΝ. 

οὗ] Ογεῖ. 



1ὃ ΧΕΝΟΡΠΟΝΤῚΒ ΝΒ. ΟΥ̓ΕῚ 

Κεφ. ΓΤ. 

Κῦρος γὰρ μέχρι μὲν δώδεκα ἐτῶν ἢ ὀλίγῳ πλεῖον ΠὐεροΝ αν πρχρα βοοϑθδ  ΕΒΘΙΝ 
ταύτῃ τῇ παιδείᾳ ἐπαιδεύθη, καὶ πάντων τῶν ἡλίκων. δια- 
φέρων ἐφαίνετο καὶ εἰς τὸ ταχὺ μανθάνειν ἃ ἃ δέοι. καὶ εἰς 
τὸ καλῶς καὶ ἀνδρείως ὃ ἕκαστα ποιεῖν. ἐκ δὲ τούτου τοῦ 
χρόνου μετεπέμψατο ᾿Αστυάγης τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα καὶ 

Ἂ σ΄ “ ΄ 7 δ 7 Ν 

τὸν παῖδα αὐτῆς" ἰδεῖν γὰρ ἐπεθύμει, ὅτι ἤκουεν αὐτὸν 
Ἂ 3 Ν ὩΣ 2, 3 3ιῦχν, ς Ὁ μ 

καλὸν καγαθὸν εἶναι. ἔρχεται δ᾽ αὐτὴ τε ἡ Μανδάνη πρὸς 
Ἂ ’ὔ ᾿ 3 σ΄ Ν «Χ ΕΣ ς Ἁ 3 7 

. 24τὸν πατέρα καὶ τὸν ἵΑῦρον τὸν υἱὸν ἔχουσα. ὡς δὲ ἀφί- 

ΚΕΤΟ Τάχιστα καὶ ἔγνω ὃ Κῦρος. τὸν ᾿Αστυάγην τῆς μητρὸς 
πατέρα ὄντα, εὐθὺς οἵα δὴ παῖς φύσει φιλόστοργος ὧν 
ἡσπάζετό τε αὐτὸν ὥσπερ ἂν εἴ τις πάλαι συντεθραμμένος 
καὶ πάλαι φιλῶν ἀσπάζοιτο, καὶ ὁρῶν δὴ αὐτὸν κεκοσμη- 
μένον καὶ ὀφθαλμῶν ὑπογραφῇ καὶ χρώματος ἐντρίψει 
καὶ κόμαις προσθέτοις, ἃ δὴ νόμιμα ἦν ἐν Μήδοις" ταῦτα 
γὰρ πάντα Μηδικά ἐστι, καὶ οἱ πορφυροῖ χιτῶνες καὶ οἱ 
κάνδυες καὶ οἱ στρεπτοὶ οἱ περὶ τῇ δέρῃ καὶ τὰ ψέλια τὰ 

1. γὰρ μέχρι μὲν Α.}).1. γὰρ μέχρι α.Μ. μὲν γὰρ δὴ μέχρι μὲν δὴ, ἀ6]θἴο Δ][61Ὸ 
δὴ, Ἀ. πλεῖον] πλείω [ογίαϑϑθ ῬΓ. ᾿. πλειόνων 1)... ΘΟΥ̓ΓΘΟΙΒ ἴῃ ν. 
αὐτῆς] ἑαυτῆς ΔΑ. γὰρ] γὰρ αὐτὸν ἢ). Μ. Θ 5... α. αὐτὸν Ροϑὺ κἀγα- 
θὸν ).α. καὶ ἀγαθὸν ἃ.Μ.Ά. αὐτή τε] τε 8.ν. Ἐ. 2. φύσει φ. ὧν 
Ἂ, Π, φ. φύσει 1).6. φιλῶν] φίλὸν Α. προσθέταις Ὠ.᾿. γγ. ὰρ] 
γὰρ δὴ Ὁ. οἱ κάνδυες] χιτῶνες περσικοὶ 5.ν.Α. οἱ περὶ Α.Η.Ν. περὶ 1).α. 
δέρρη Α.Β ψέλια Δ.}). ψέλλια α.Β.. αὖ 5. 2. τὰ περὶ Η. περὶ Δ.}.6.Β. 

1. αὐτή τε] Θ΄ΤΩΔ]Π6 νουῦο ροβῦ- 
ῬοΟηΙϊαΥ (ὐοτηπηθηΐ. 2,1,9: Πράγματα 
ἔχειν αὐτούς τε καὶ ἄλλους παρέχειν. 
πας. 5» 16 : Πόνων πεπαῦσθαι καὶ αὐ- 
τὸς καὶ τοὺς πολίτας παῦσαι" 8,55: Ὁ 
Πεδάρητος αὐτός τε καὶ τὸ περὶ αὑτὸν 
ἐπικουρικὸν ἔχων. 

τὸν Κῦρον τὸν υἱὸν] δ΄ : θην. 9,1 
Ὃ Λύκων ὁ πατὴρ, αι. 8660 5πηΐ 1η- 
Β0]Θη61ἃ τῦῷΊ ΠΟΙΏΪΠπᾶ ρ] Οββοιηδίῖβ Βρ6- 
ΟἸθι Παρθϑηῦ. 

2. ἀσπάζοιτο] Αἀ Πος ΚΣ ΘΕ Τα, 
Τοηρὺβ Ῥαβί. 4, Ρ. 120 6βα. 1]. ἴῃ 
Τουτηδνὶΐ ἸλΔρ μη] άθμι, απ ἈΡΠΪΓΙ5 νΟΥῚΒ 
ῬαγΘΠΓΙΡιΒ τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα 
πρὸ τῶν ἄλλων ἐφιλοφρονεῖτο καὶ ὡς 
πάλαι εἰδὼς προσεστερνίζετο. ΝΥΥΊ»-. 
ΤΈΝΒ. 

ὀφθαλμῶν ὑπογραφῇ εἴς.] Ατ})]- 
ΠἸοβδτα ΠδΠΟ ΟΥ̓ Πδίι15 Υϑύ]ΟΠΘ ΠῚ ρΘηΐ65 
ΟΥΙΘηΐ8165 ἴῃ ᾿αχύτη οἰ βίου 8. ἜΧΟΟρῚ: 
ἰασαηῖ. [ἃ οΟἸμα «626 6] θη, τ γ16- 
ΘΔ ΠῚ ὈΥῸ5 56 ἰογγοί σταν!ςαύοιη, ΟΟ]05 

ἴποο ΟΥ̓Βᾶ586 ἰδρΊΠη5. 2 Βορ. 9. 30. 
Λὰ ααθπ. ἸΟΟ1Π ΠΧ ΧΊ1]. πεαρθοηΐ ἐστιμ- 
μίσατο τοὺς ὀφθαλμοὺς, 1. 6. 5010 ἀ6- 
Ρἰηχιῦ. Ηος ϑῃΐπη Ἰαρ 46 1ᾶθ0 ἴπ Ρὶπ- 
ΘΠ 618 ΟΟῸ]15 ΠΟΙ1Π6Β, ἀΘΟΟΥῚΒ ΠΙΠΆ1 ΠῚ 
βύπα]οβὶ, αὐ θδηΐαν, σα06α] 605 ΠΟῊ ὨΪ- 
στανὶξ [αμΐατη, 564 οἴϊατη αΠ]αὐαν! ; τ 
Ῥῃη. Ν. Η.95,Ἅ6. Μαᾶοβ νϑῖῸ ἴῃ- 
ῬΙΙΪ8. ΠυΪΒΙη αἹ 56. οα]ύπι ΟΥ̓ΠΆΒ5Θ 
τοβίαϊυῦ θὔδιῃ Ρ]αἴλτο ἢ. ὐραβδ: 6. 24; 
ὉὈῚ ἀθ ϑὄυτομα Μηδικώτερον ἐσκευασ- 
μένος ἐντρίμμασι προσώπου καὶ κόμης 
διακρίσει. ΗἩΠΤΊΤΟΘΗ. αἴοοηῃ. το, Ε: 
Τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλειφόμενος ἀνδρει- 
κέλῳ᾽ 1Ο, 2; ἐντετριμμένην ψιμυθίῳ---- 
ἐγχούσῃ. 

Μηδικὰ] Οοηί. 8, 1, 40. 
οἱ ̓ κονδ ει Οδπᾶγϑ, ῬοΥΒΑ Τὴ γΘΒ[18, 

ααδηη Μοα]5 δοοθρίαιῃ τϑίοσαηί. ΑΔΑΡ 
ἢ15. ΘἢΪπὶ ἰθϑίθ Θίγα ΟΠ 6 11, ἢ. 525 8. 
δα 1105 νϑϑύϊαβ οπηηΐϑαιθ δθο νἱΐοο 
ταῦϊο τηδπᾶνὶυ. ΗΠ ΌΤΟΌΗ,, Οοπῖ, ἀαίθια 
ἈΘΏΑ, ἢ» ὃὲ 



ΒΒ. ὍΔΕ: ΤΠ 19 

: ᾽ν “-“ Ν » ᾿ ᾿ “-“ ΕΣ Ν “ 3, Χ 

περὶ ταῖς χερσὶν, εν Πέρσαις δὲ τοῖς οἴκοι καὶ νῦν ἐτι πολυ 
καὶ ἐσθῆτες φαυλότεραι καὶ αἱ δίαιται εὐτελέστεραι" ὁρῶν 
δὴ τὸν κόσμον τοῦ πάππου, ἐμβλέπων αὐτῷ ἔλεγεν, ᾽Ὦ 
μῆτερ, ὡς καλός μοι ὃ πάπποο᾽ ἐρωτώσης δὲ αὐτὸν τῆς 
μητρὺς πότερος καλλίων αὐτῷ δοκεῖ εἶναι, ὁ πατὴρ ἢ 

οὗτος, ἀπεκρίνατο ἄρα ὃ Κῦρος, Ὧ μῆτερ, Περσῶν μὲν 
πολὺ κάλλιστος ὁ ἐμὸς πατὴρ; Μήδων μέντοι ὅσων ἐό- 
ρακα, ἐγὼ καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς καὶ ἐπὶ ταῖς θύραις πολὺ 

8 οὗτος ὁ ἐμὸς πάππος κάλλιστος. ἀντασπαζόμενος δὲ ὁ 
πάππος αὐτὸν καὶ στολὴν καλὴν. ἐνέδυσε καὶ στρεπτοῖς 
καὶ ψελίοις ἐτίμα καὶ ἐκόσμει, καὶ εἴ που ἐξελαύνοι, ἐφ᾽ 

ἵππου χρυσοχαλίνου περιῆγεν, ὥσπερ καὶ αὐτὸς εἰώθει 
πορεύεσθαι. ὁ δὲ Κῦρος ἅτε παῖς ὧν καὶ φιλόκαλος καὶ 
φιλότιμος ἥδετο τῇ στολῇ, καὶ ἱππεύειν μανθάνων ὑπερέ- 
χαιρεν᾽ ἐν Πέρσαις γὰρ διὰ τὸ χαλεπὸν εἶναι καὶ τρέφειν 
ἵππους καὶ ἱππεύειν ἐν ὀρεινῇ οὔσῃ τῇ χώρᾳ καὶ ἰδεῖν ἵππον 

σπάνιον. δειπνῶν δὲ ὁ ̓ Αστυάγης σὺν τῇ θυγατρὶ καὶ τῷ 
Κύρῳ, βουλόμενος τὸν παῖδα ὡς ἥδιστα δειπνεῖν, ἵνα 
ἧττον τὰ οἴκαδε ποθοίη, προσήγαγεν αὐτῷ καὶ παροψίδας 

[3] 

[4] 

λαμ δηΐθ φαυλότεραι (ο]ε( 
ἐμβλ.] καὶ ἐμβλ. Ὁ. ὡς 

κ- μοι ὁπ. ὦ μῆτερ ΗθΡτπορΘΏ 68 Ὗγα1Ζ. Πμοίι. νοὶ]. 2, ὑ. δού, 11. ἐρωτη- 
σάσης αὐτὸν τῆς μ.] τῆς μ. αὐτὸν 0.6. καλλίων αὐτῷ δοκεῖ] καὰλ- 
ΝΠ, δοκεῖ αὐτῷ 1). δοκεῖ καλλίων αὐτῷ Ε. ΤΑΡυὶ ἑ ἑώρακα. ἐπὶ] ἐ ἐν 1) .α. 
ταῖς θύραις] θύραις Α.Β. 2. ὁ πάππος αὐτὸν Α.1.ΠΒ.. αὐτὸν ὁ ἀστυάγης 1.α. 
εἰώθει! τ: τη 11. Ὁ: καὶ ἰδεῖν] ἰδεῖν Δ. σπάνιον (α.Μ. πάνυ σπάνιον ἦν 
ΠΔ᾿ πάνυ σπάνιον 1). σπάνιον ἢ ἦν Καὶ. 4. δὲ] δὲ δὴ Α.1). οἱ αὶ δὴ ἴῃ 10, Β.. 
τῷ] σὺν τῷ Α.Ὁ. ὡς οἵη. Α. ἧττον Ἰὰ. ἴῃ 110., ργ.. ογίαββθ εἴτω, ἧσσον 
Α΄ ὡς ἧσσον α.Μ. ὡς ἥκιστα Ὁ). τὰ οἵη. Α. προσήγαγεν] προσῆγεν 
Α,Β. Ατῇρηῃ. 9. Ρ. 268 Α. αὐτῷ καὶ] αὐτῷ Αἴπροηῃ. 

ταῖν χεροῖν. α. ἐσθῆτος (α. ΘΟΥΤ. 5.0... 
ΗΠ. αἱ δίαιται ΔΑ... δίαιται Ὁ)... 

μεν 

ταῖς χερσὶν) δῖα ΑΠΔ0.].6., σα τη ἐν {πᾶ0 {πὸ ΠΟΥ Ἰδηριιδρθ πηδῪ 6 τ6η- 
χεροῖν ΡΙῸ χερσὶν τηδ]6 Ἰπΐογαμπί ΠΟῊ- 
Ἠ7]1 Ἰηἶτὰ 2, 3, 20. 

ἐπὶ ταῖς θύραις) τεσὶοΘ. ΑΑ 8 ΘὨΪΠῚ 
ΘΌ]1ΟΙ ΠΟΙΏΙΠ65 ΟὈΔΙΩ τ ]ΔΥΘ 50] θδηΐ, 
αὖ ῬΥδΘδίο ΒΘ ΠΟΥ οββθηΐ, 51 απ 1Π ΤῸ 
ΤῈΧ ΘΟΙΓΌΤΙΩ ΟΡΘΓ8 τι] γ61160. ΗΠ ΓΟΗ. 
ν. δὰ Απδῦ. 1, 9, 3. Μδ]οο]πὶ Ηϊδέονυ 
97 Ῥογϑία, νο]. τ. Ὁ. 481 86ες. δα. ““ΤῈ6 
ΔΘ [671 15 ἀουϊνϑα ἔγοτη 1267, {Π6 
ατεοῖκ θύρα, 6 (δηλ Τῆηγ, πα 
ΟὟΥ ἄοογ. ἘῸΥ 10 ννὰβ [Ππ πβᾶρϑ οὗ Π6 
Ῥουβίϑηβ, δ5 1 ἴθ οἵ πε Οἰζοϊηδῃ 
Ρογίθ, ἴο πδῖῆθ ψνῆδῦ ΔΡΡΙΌΔΟΠΘΒ 
ΤΟΥ] ΠΤΌΤη {Π6 ραΐθ, νν}1}16 γγθ ΠδΠ]8 
τὸ ἔτότη {Ππ6 σοιγέ νυ] Ππῖπ {π6 σαΐθ: 50 

ἀογθα ργθοιβοῖν ὈΥ {π6 σα οογέογ- 
σίαπα οἵ ὑπ [{8]18η5.᾽ 

Ὧ; ἐτίμα) ΚΝ. 8. 2: τὸ: ἈΠΕ. ἵ, 2 
ΕΧΙΓ.». Φοβθρῃ. Αμπί. 704. τι, 6, το. 
ΖΕΌΝ. [᾿56θηΔ τηηθῖι5. ΠΟαΙΘ 
ἀΟΠΔΙ αο8 ΓῸχ Ῥογβαγιιτη Ποπουϑῖ 
δια ΜΟΙ 444 ϑδοοοηά «οιηον 
ἐἠτγοιισῇ, Ρογϑβῖα, Ὁ. 92. 

ἱππεύειν μανθάνων] Οοῃῇ. Π ογοαοί. 
τό ΧΈΜΝΟΥ.: ἐπ . ἌΣ ΖΕ: 

ὀρεινῇ Υ. οὰ 7,5,6 
4. τὰ οἴκαδε] Ῥγο οἴκοι αἰεί 

ΡΙΟΡίει ποθοίη. ΑἸϊοχαὶ δαΐ τὰ οἴκοι 
ααὺ οἴκαδε ἀϊσοπάμπτη ἔπ|586. δηϊτηδαᾶ- 
γογοῦ ΥΥ̓ γυίθη. ΕΠ ΔΙ ου απ ργθοθθί Α. 

Ο2 



90 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΝ ἹΝΒΊΤ. ΟΥ̓ΒῚ 

ἂν Ν 4 ᾽ Ν “- 

καὶ παντοδαπὰ ἐμβάμματα καὶ βρώματα. τὸν δὲ Κῦρον 
ἔφασαν λέγειν, Ὥ πάππε, ὅσα πράγματα ἔχεις ἐν τῷ 
δείπνῳ, εἰ ἀνάγκη σοι ἐπὶ πάντα τὰ "λεκάρια ταῦτα διατεί- 
νειν τὰς χεῖρας καὶ ἀπογεύεσθαι τούτων τῶν παντοδαπῶν 

΄ὔ 7, ΄ Χ 3 4 5 Ν ’ 

βρωμάτων. Τὶ δε, φάναι τὸν Αστυάγην, οὐ γὰρ πολύ 
΄- 53 ,ὔ , ἊΝ ω “ 5 7 

σοι δοκεῖ εἶναι κάλλιον τὸδε τὸ δεῖπνον τοῦ ἐν Πέρσαις : 
τὸν δὲ Κῦρον πρὸς ταῦτα ἀποκρίνασθαι λέγεται, Οὐχὶ, ὦ ἐ 
πάππε, ἀλλὰ πολὺ ἁπλουστέρα καὶ εὐθυτέρα παρ᾽ ἡμῖν ἡ 
ὁδός ἐστιν ἐπὶ τὸ ἐμπλησθῆναι ἢ παρ᾽ ὑμῖν" παρ ἡμῖν 
μὲν γὰρ ἄρτος καὶ κρέα εἰς τοῦτο ἄγει, ὑμεῖς δὲ εἰς μὲν τὸ 

ἌΓ Ν [ον 7. 7 Ν ᾽ν « Ἂ 2) ἐν 

αὐτὸ ἡμῖν σπεύδετε, πολλοὺς δὲ τινας ἑλιγμοὺς ἄνω καὶ 
ν 7] ͵ 3 ΄σ΄ ῳ δ ΄ι 7] ΄ 

κάτω πλανώμενοι μόλις ἀφικνεῖσθε ὅποι ἡμεῖς πάλαι ἧκο- 
3 3 “5 ἴω “ Ν 3 ’ 

δ5μεν. Αλλ', ὦ παῖ, φάναι τὸν ᾿Αστυάγην, οὐκ ἀχθό- 
. Μενοι ταῦτα περιπλανώμεθα: γευόμενος δὲ καὶ σὺ, ἔφη, 
γνώσει ὅτι ἡδέα ἐστίν. ᾿Αλλὰ καὶ σὲ, φάναι τὸν Κῦρον, 
ὁρῶ, ὦ πάππε, μυσαττόμενον ταῦτα τὰ βρώματα. καὶ τὸν 
᾿Αστυάγην ἐπερέσθαι, Καὶ τίνι δὴ σὺ τεκμαιρόμενος, ὦ 
παῖ, λέγεις ; Ὅτι σε, Φάναι, ὁρῶ, ὅταν μὲν τοῦ ἄρτου 

ἅψῃ; εἰς οὐδὲν τὴν χεῖρα ἀποψώμενον, ὅταν δὲ τούτων 
τινὸς θίγῃς, εὐθὺς ἀποκαθαίρει τὴν χεῖρα εἰς τὰ χειρό- 
μακτρα, ὡς πάνυ ἀχθόμενος ὅτι πλέα σοι ἀπ᾽ αὐτῶν ἐγέ- 

[5] 

ὅσα] ὅσα τε ἃ. ϑὅαρτα ν. ΔΙ1αἱά αἱ δὴ ΒΕ. τὰ Οἵ. Δ, λεκάρια. Α. 
οἵ, αὖ νΙἀοίατϊ, Οἱ. ῥ᾽. λεκάνια ὰης, αὖ ἴ,..Εὰ. λεκανίδια Β.1. ἀγγεῖα 1). εἰναι 
Ροϑβί δοκεῖ Α.ἢ. Ροϑί δεῖπνον 1).α. οὐχὶ] οὐκ Α. οἵ ἔν κῃ 1. Ι. παρ. ἡμῖν 
ἡ ὁδὸς] ἡ ὁδὸς παρ ̓ ἡμῖν }. παρ᾽ ἡμῖν μὲν] μὲν Β . ἡμᾶς μὲν 1). α. κρέας 
10:6: ἄγει] ἀπάγει Ἀ. οὖ αὰ] ἀποδιώκει 5:}.. Β. ὅποι ". Ἀ. ὅπῃ Δ.α.Μ. 
πάλαι 5.ν.Ἀ. 5. γενόμενος Δ. καὶ σὺ ἔφη] ἔφη καὶ σὺ 1).Ὁ. ΤΑῦτὶ 
γνώσῃ. ἡδέα] ταῦτα 8αα. 1).(. τηρ. ἀλλὰ οτῃ. α.Μ. ὁρῶ ροϑί 
κῦρον Δ.α.Μ. οἵ 5.ν. ᾿ν. ροβί βρώματα 3}. ἐπέρεσθαι Ὠὶο οἱ 8. 8. Α.1}).α.Ἀ. 
ἐπαίρεσθαι Ἀ. ρῃ. λέγεις Α.α.Μ. εἱ 5.ν.Ε. ταῦτα λέγεις Ϊ. ταῦτα λέγεις 
οὕτως 1). θίγῃς] στείχῃς» αὐ νιἀείαν, ΒΚ. ργτ. “ἀποκαθαίρει) ἀποκαθαίρῃ α. 
ἀποκάθαιρε Ἰιῦτ] ΑΙΠΘη. 9, Ρ. 41το (Ὁ. Δῇδγθ 5 ὅταν---ἐγένετο. ἀποκαθαίρεις 
Ἂ) Ὁ. δὐ δινιτὶ Κ᾿, πλέα Α.Ὁ.],. (οι καταπλέα ἴαϊδο {δι ὙΥ̓γε6η}}.) 
᾿ν., φὰϊ πεπληρωμ, Οοἴιπὶ ΘΟΠΡΘΠΟΪΟ ενὴ 5.0.1. καταπλέα 1).1. ΑἸΠΕη. 

παροψίδας] ὅσ διθῖραθ ἀἰϊούππη 
ποίαῦ ΑἰΠ6η. 9, Ρ. 2608 Δ, αὐϊ] 46 αἀπ- 
ΡΠΟΙ ἀρὶν βισηϊς, αβιβ οὖ ΟΌΒΟΏΙ,, 
σαδγατη ἤᾶπο ργορδί, ῬΥΙΟΤΘτὴ 16]10}} 
ῬΠΥΥΠΙΟΠιι5 Ρ. 176. ΟὈΒΟΙΙ 8ιρηῆ- 
ΟΔΛΙΟΠΘΙΩ ΡΟΒβΟΟΓ ἐμβάμματα τοοίθ 11- 
ἀϊοαῦ Ηριαβίου ἢ. δα ΡῸ]]. το, 8ὅ7, οὰ] 
Ὠ1Π1] δανουβαῦτι ΒΘ] 168 λεκάρια. 

λεκάρια] 1)6 [ογπια λεκάριον οἰϊαπη 
ρα Ῥγγπιο απ Ρ᾿. 176 [,οΡ. οἱ 
ῬΟ]]ὰοοπ το, 86, Δ]1Ιοϑαπθ γορουΐα οἱ 
[ογΐαβ56 4110] αποσαο ῥτὸ λεκάνια ταϑ811- 

τποηἃ ΑἸχὶ Δα Θίθρῃ. ν. Λεκάνιον. Ἠ]ς 
αα]άθτῃ λεκάριον Δ. Ο]ΑΥΙΒΒΙπιο, (ἃ. ΝΘ ΤῸ 
ἴὰ ΘΧ μοῦ αὐ Ἰ ογϑ ν, βουρίο ἴθυ 
πὖ ρ. ῬΆΓΒ ΒΡΘΙΙΟΥ 8110 αἰγαιηθηΐο 1Π|- 
Ῥοβιία νἹ ἀθαίαν ρ ΒΌΡΘΡΗΘ οἸδιι80, σουΐθ 
ΘΟΟΙΟΥΘ ΠΟΠΏΪΠ1] αἰ γαῦ Ῥᾶγ5 1 [6 δ 
ΒΙΡΘΙΙΟΥ οὗ ἀρουΐα Ὁ ἸΠΙΘΥΊΟΥΙ οὐ ΡΥ.» 
αἱ ΜἹάθίατ, οἷαιιδὰ ΒΈΙΡΘΙΏΘ. 

ἄρτος καὶ κρέα] ᾿ατη ϑίγαθο 15 
Ρ. 734» ποι! ἀἸδπτιμη ῬΘΥΒΑΓΊΙΠῚ νἱοῦαπι 
Ῥοϑὶ ΟΧΘΙΟΙ [ἈΠΟ Β 6586. ΡοΥ Ποῦ κρέα 
ὀπτὰ ἢ ἑφθὰ τὴ ὕδατος. ὅ0ΠηΝ, 



118.1. ΟΑΡ, ΤΙ. 9] 

Ἁ ἴω Ὰ δ 3 ’, “ ΄ ᾽ ὄνετο. πρὸς ταῦτα δὲ τὸν ᾿Αστυαγὴν εἰπεῖν, Ἐ τοίνυν οὕτω [6] 
4 53 “- Ν ς ω 4 , 

γιγνώσκεις, ὦ παῖ, ἀλλὰ κρέα γε εὐωχοῦ, ἵνα νεανίας 
5) » ᾿: “ Ἧ “ ἣν ἣ » “- 

οἴκαδε ἀπέλθῃς. ἅμα δὲ ταῦτα λέγοντα πολλὰ αὐτῷ 
,7ὕ Υς “- ς ’ Ν ζω 

παραφέρειν καὶ θήρεια καὶ τῶν ἡμέρων. καὶ τὸν Κῦρον, 
ἀν να ἡ ν᾽ Χ ΄, » -» ΚῚ Ν γ ΄ 3 
ἐπεὶ ἑώρα πολλὰ τὰ κρέα, εἰπεῖν, ᾿Η καὶ δίδως, φάναι, ὦ 

’ὔ’ ΄ “ ’ Ν »» “ ΄ “- 

πάππε, πάντα ταῦτα μοι τὰ κρέα ὃ τι βούλομαι αὐτοῖς 
“ Ἧ 7 7 53 ὩΣ ’ὔὕ » “- Χ 

γ χρῆσθαι; Νὴ Δία, φάναι, ὦ παῖ, ἔγωγέ σοι. ἐνταῦθα δὴ 
ν ΓΩ ΄ “ ω , “- Ε] ΄- ᾿ς 

τον Κῦρον λαβόντα τῶν κρεῶν διαδιδόναι τοῖς ἀμφὶ τὸν 
’ ΄- ὅς ἕ Ψ. ᾿ ΄- 

πάππον θεραπευταῖς, ἐπιλέγοντα ἑκάστῳ. Σοὶ μὲν τοῦτο 
“ 7 ς 7 7] ᾿᾽ 3. ὦ Ν 

ὅτι προθύμως με ἱππεύειν διδάσκεις, σοὶ δ᾽ ὅτι μοι παλτὸν 
“4 “ Ἁ Ἂν Ἃ 7 » ὦ, Ἂ , ΄“- 

ἐδωκας" νῦν γὰρ τοῦτ᾽ ἐχω" σοὶ δ᾽ ὅτι τὸν πάππον καλῶς 
͵7] » Φ Ἂν Ἂ “ “ 

θεραπεύεις, σοὶ ὃ ὅτι μου τὴν μητέρα τιμᾷς" τοιαῦτα 
» ἣν Ψ 7, ἈΝ 

ὃ ἐποίει, ἕως διεδίδου πάντα ἃ ἐλαβε κρέα. Σάκᾳ δε, φάναι [7] 
Ν » ΄ “ 5 ἉἭ: ὰ 53. Ὁ “ “- 5ῸΝ 

τὸν Αστυάγην, τῷ οἰνοχόῳ, ὃν ἐγὼ μάλιστα τιμῶ, οὐδὲν 
7 ε ἣ Υ͂ 5“, ᾿ Ἂ δ᾽ πὰ ἈΝ Ν 

δίδως ; ὁ δὲ Σάκας ἀρα καλὸς τε ὧν ἐτύγχανε καὶ τιμὴν 
Ψ ’΄ Ὗ ἥ, ᾽4 

ἔχων προσάγειν τοὺς δεομένους ᾿Αστυάγους καὶ ἀποκω- 
Υ ἃ κ κ κε 5 ΄, κ 

λύειν οὺς μὴ καιρὸς αὐτῷ δοκοίη εἶναι “προσάγειν. καὶ τὸν 
Κῦρον ἐπερέσθαι προπετῶς ὡς ἂν παῖς μηδέπω ὑ ὑποπτήσ- 
σων, Διὰ τί δὴ, ὦ πάππε, τοῦτον οὕτω τιμᾷς ; καὶ τὸν 
᾿Αστυάγην σκώψαντα εἰπεῖν, Οὐχ ὁρᾷς, φάναι, ὡς καλῶς 

3 ἴω ἐν 3 7 ε Ν ΄- ,ὔ , ̓ 

οἰνοχοεῖ καὶ εὐσχημόνως ; οἱ δὲ τῶν βασιλέων τούτων 
’ “- “ ’ὔ 

οἰνοχόοι κομψῶς τε οἰνοχοοῦσι καὶ καθαρείως ἐγχέουσι καὶ 
6. δὲ] ἡ 5.ν.τ. α. δὴ [.. γε οτ. Μ. 

θηρία Α.).α.Ά. δίδως] δίδως μοι 1).1,. 
μοι Α.α. ταῦτα πάντα 1). ταῦτά μοι Ἀ. 
νὴ] νι. ναὶ Ὁ. ἔγωγέ. σοι ὦ παῖ Ὁ. 7. βασιλέως ψυχῆς τὸ διαδοτικὸν 
καὶ τὸ μνημονεύειν ὧν ὑφ᾽ εὖ πάθοι τοι τηρ. ἃ. διαδόναι Α. σοὶ] σὺ α. 
ῬΓ. ἴδυ οὖ 1ῇ (θγο σουτ. Κ.. τοῦτο] δίδωμι 444. 9). με] μεν Α. ἔδω- 
κας] τοῦτο 864. Ὁ. ἐποίει] ποιεῖν 1). διαδοῦναι 1). 8, σακᾶ 10. 
οΙα88 1ὖ. ροϑύ ἃ, οἵ 1ηἴτα σακᾶς, σακᾶν, σακᾶ. ὃν] τὸν ΔΑ... τε] γε Ἐ 
α.Β. δοκεῖ Α. εἶναι οτη. Ἐ. παῖς] ἐποίει Δα. Κα. δὴ] δε (810) Ὁ 
οὕτως Ὁ). καθαρείως οἰξαπί ῬΟ]]υχ 6, 27. ̓ π βίαι, θα. Ρ. 1402, Βό. καθας 
ρίως Α.}).α. καθαρῶς Ἀ. ἐκχέουσιν ΠΩ  ἐ οἰοχονοῦσιν οἱ μῆδοι τηρσ. ἃ. 

6. νεανίας] {00 Δἀο]οθοθηβ δὲ τοὸ- 
Ῥαδίτιβ, πΠοη, πιὸ ὨΠΟ 68, ΡΌΘΙ δὲ 1η- 
ἄττηα8, ἀοπηθπη τρᾶθαβ. Ηΐϊπο νεανι- 
κὸς, τηᾶλρητι8, νεανικὸν κρέας ΔΡ. ΑΥΤῚ- 
ΒΙΌΡΠ. ΡΙ. τ137. ΝΥΤΤΕΝΒ. 

7. τοῦτ᾽ ἔχω] παλτόν. ΘΟΙΠοοῦ παο- 
ἸΒ]6 Θαυϊΐδη8 ἀκοντίῳ τιϑτι8 {πογαΐ. 
Οοηΐ. (, 2, τό. ΒΟῊΝ 

8. ὃν ἐγὼ μάλιστα τη Νϑιη ᾧνο- 

θήρεια ϑίορῃμαηαβ. θηρια νοὶ 
φάναι οτη. πάντα ταῦτά 

ὃ τι] ἂν ααα. 1). εἰ βούλωμαι ργ. 

ὑποπτήσσων] ῬΙῸ ὑποπτήσσοντα 
αἸούθτη ατια81. ρυϑοθἀθηῦία τϑοΐα οὐᾶ- 
{1006 Θηππηὐιαία {αἰββθηΐ, αὖ ᾿ηἶτα 1, 4, 
26 : Κῦρον λέγεται καὶ ἣν εἶχε στολὴν 
ἐκδύντα δοῦναί τινι, δηλῶν ὅτι τοῦτον 
μάλιστα ἢ ἧσπάσατο. Ηοτῃ. ἢ. Β, 350: 
Φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα 
Κρονίωνα---ἀστράπτων ἐπιδέξια. Οοηΐ. 
δα ὃ, 8, το. ᾿Ὡς ἂν 5]6 Εϑὺ 5, 4) 20. 

χόουν, [θϑΐθ ΑΙΒΘπῶΟ 1ο, Ρ. 424 Ε,, 
παρὰ τοῖς ἀρχαίοις οἱ εὐγενέστατοι 

παῖδες, ὡς ὁ τοῦ Μενελάου υἱὸς ἤοῃπι. 
Οα. Ο,τ4ι. ΗὔΤΟΗ. 

τούξων ΑΒεβῦ ἰπῖγα 5. 9, δίβδὶ 116 1| 
αἰγοῦ]αθθ αἸϊοαηΐατγ. 

καθαρείως] Ἡΐδης ἴογηηδπι τηθίσ τα 
Ροβεῖῦ ἴῃ Ἰοοὶβ ροθίαγιαμη, 46 αυϊθι8 
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διδόασι τοῖς τρισὶ δακτύλοις ὀχοῦντες τὴν φιάλην καὶ 
προσφέρουσιν ὡς ἂν ἐνδοῖεν τὸ ἔκπωμα εὐληπτότατα τῷ 

ομέλλοντι πίνειν. ἹΚέλευσον δὴ, φάναι, ὦ πάππε, τὸν [8] 
Σάκαν καὶ ἐμοὶ δοῦναι τὸ ἔκπωμα, ἵνα κἀγὼ καλῶς σοι 
πιεῖν ἐγχέας ἀνακτήσωμαί σε, ἣν δύνωμαι. καὶ τὸν κελεῦ- 
σαι δοῦναι. λαβόντα δὴ τὸν Κῦρον οὕτω μὲν δὴ εὖ κλύ- 
σαι τὸ ἔκπωμα ὥσπερ Σάκαν ἑώρα, οὕτω δὲ στήσαντα τὸ 
πρόσωπον σπουδαίως καὶ εὐσχημόνως πως προσενεγκεῖν 
καὶ ἐνδοῦναι τὴν φιάλην τῷ πάππῳ ὥστε τῇ μητρὶ καὶ 
τῷ Αστυάγει πολὺν γέλωτα παρασχεῖν. καὶ αὐτὸν δὲ 
τὸν Κῦρον ἐκγελάσαντα ἀναπηδῆσαι πρὺς τὸν πάππον 
καὶ φιλοῦντα ἅμα εἰπείν, Ἂ Σάκα, ἀπόλωλας" ἐκβαλῶ 
σε ἐκ τῆς τιμῆς" τά τε γὰρ ἄλλα, φάναι, σοῦ κάλλιον 
οἰνοχοήσω καὶ οὐκ ἐκπίομαι αὐτὸς τὸν οἶνον. οἱ δ ἄρα 
τῶν βασιλέων οἰνοχόοι, ἐπειδὰν διδῶσι τὴν φιάλην, ἀρύ- 
σαντες ἀπ᾿ αὐτῆς τῷ κυάθῳ εἰς τὴν ἀριστερὰν χεῖρα 

τὰς φιάλας Ὁ). 
ΟΟΥΡ. 8: ν. 7Μ.Ε. 
9. κέλευσον] κάλεσον :. 

ἐκδοῖεν Ὁ.Μ. 

ἐνχέας ἵν. ἀνακτήσομαι 1). ΟΟΥΥ. [᾿. ὈΓ. 
σαι 1). ΠΟΥΥ. 5.:ν. δὴ] δὲ ἢ. 
τὸν σ. 1)... τὸ 5.ν. πῶς Α. 
δὲ] δὴ α.Μ. ἀποπηδῆσαι Μ. 
ἴδι886 ΘΟΥΤ. ἴῃ ὦ. δ᾽ ἄρα] γὰρ Ὦ.Μ. 
βασιλέων καὶ διὰ τί τηρ΄. α. 

ἀἸούατῃ δὰ Ππ65. Θίθρἢ., δίβὶ 4115 8110- 
Τα Ἰοςὶβ. 1166 ΠῈ ΟἸδαΓ 18. ΒΟΥ ΓΙ κα- 
θάριος εἴ καθαρίως οἵ μ]ογυτηαιι6 καθα- 
ριότης, ἀρ δία παπὴ ἰδηηθη ἴῃ 
Οραβο. καθαρειότης. ΤΑΡΥῚ ΡΟ]]ΟΙΒ 
1η ΟἸηΙθτ15. ΠῚ5. ναυαηΐ ἸηἴΟΥ « οὖ εἰ. 

τοῖς τρισὶ δακτύλοις  ἴίος ἴδ᾽ τη040 
ΡοΟα]α Βαβι ποι8 50] 6 )αῦ Θ]ΘρΘΗΓΙΟΥ 
ἉΪν5 ΡΙΠΟΘΙΠΔ. ῬΙΜΙοϑίν. Ἐριδβῖ. 22: 
Πάντα με αἴρει τὰ σά" καὶ ὁ λινοῦς 
χιτὼν---καὶ τῶν τριῶν δακτύλων αἱ συν- 
θέσεις, ἐφ᾽ ὧν ὀχεῖται τὸ ποτήριον. 
Ἡε]οάογ, Δοίῃ. 7, 21: Καὶ ἅμα 
προσέφερε τῇ ᾿Αρσάκῃ προσηνὲς, κε- 
ρασάμενος εὔρυθμόν τέ τι καὶ ἄκροις 
τοῖς δακτύλοις ἐποχῶν τὴν φιάλην. 
ΗὔΤΟΗ. ἄὅὕτερον. Νὰζ. Οταῖ. τύ, 
Ῥ. 240 ΚΒ. : Παῖδας παρεστάναι .. κύλι- 
κας ἐπ᾽ ἄκρων δακτύλων ἔχοντας, ὡς 
οἷόν τε εὐπρεπέστατα τε ὁμοῦ καὶ ἀσφα- 
λέστατα. Ο)αὶ φοῃηυ]αίαβ νἀοίυν ΡὨϊ- 
Ἰομθπὶ {πι|4. νο]. 1, Η. 478 5. ΝΥ  - 

εὐληπτότατον Δ. τα αἸΐζοητιη 8. ν. Υ. Ο. 
φάναι οτη. 1). 

ΡΥ. Μ. ω 5. τὸν βἴ α 8. α 1ῃ ἂν ταιζαίθπι Υ. ἃ. τῷ σάκᾳ ἴ,. ΘΟΥΤ. 

μὲν δὴ] μὲν Ὁ. 
α.Μ. 

φάναι οτη. Μ. 

ἔκπομα ὮὨ]α οἱ ᾿ηἴτὰ Α.(. οὖ ραγύτα 
πιεῖν Μ. 

τὸν σάκα . 
ἐκχέας ἃ.α.Μ. 
κελεῦσαι] καλέ- 

κλύσαι] καθᾶραι 5.νυ τ, Β, 
ἀστυάγῃ Β.1).Β. με. 

ἐκπίωμαι 1)., 584 ἴοτ- 
ὡς ἀπορροφῶσιν οἱ οἰνοχόοι τῶν 

ὦ οτη. Α.α.Β. 

σεϑ.ν. Ὦ. 

δίδωσι Α.(.Μ. ἐνδιδῶσι 1). σον. ἐνδίδωσι ργ. 

ΤΈΕΝΒ. Ῥαυπιαίῃ. ἴβιη. 5, Ρ. τ66: Ὃ 
δὲ πεισθεὶς πρὸς αὐτὴν ἐκόμισε τὸ πο- 
τήριον᾽ ἡ δ᾽ ὅλαις χερσὶν ὑπεδέξατο, 
κἂν ὡς παρθένος ἄκροις δακτύλοις ἐδέ- 
ξατο. 

9. πως] ᾿)αιηπανιῦ ΘΟ οίον. δα ατθ- 
ΘΌΥΓ. Ρ. 1025» Π66 Θαυ]αοιη δ᾽8 ἀβύτα 
1ηΐ6]]1ρῸ, οσὐτὴ Β.ΡΥἃ 5. ὃ, ΒΠΏΡΪοχ εὐ- 
σχημόνως 46 οδάθιη 16 ροϑιίαπι 510. 
5ΟΗΝ. εὖ πως οοπίογί, οοηΐγα 86 1Ρ- 
Βπ| ΘΟ Θοἴου. δα Ρ]αῦ. νο]. 5, Ρ. 480. 

ἀπ᾽ αὐτῆς] ΑΙ. ἐπ᾽ αὐτῆς, ααδδ ΒΟ.1ρ- 
ἴσγα [α188 οδβί, 51 ροσυιτα Ρϊα]ο ἴη- 
δύ, ΒΟΙΠσοοῦ ὙΥ γυοηθδο ἢ. Το]. Ἡ!Πϑύ. 
Ῥ. 375. σθηϑαϊῦ ῬμἸαΙατα ἔαϊδθθ ΟἹ] τα 
ῬΙΔπΙούθια. ἃς Ἰδαίου ΘΠ, ἴῃ απ ΡΟΒ]- 
ὕΠ| ΡΟΘΌΪ ΠῚ ῬΙΠΟΘΡἃ ΘΟΏΨΙΝΙΒ. ΡΟΥ- 
τισοροῦ, [Ὁἀπτ6 80 ἢὰς 5ρθεοὶθ ΠἼπηο- 
{ποτ ΑἰμθηΘΙ το, Ρ. 424 1). οἷγ- 
Ῥϑῖιμη νοοᾶθ88 φιάλην Δρεως. πα αΐ 
ἀοιηθ Ἰοοοβ ΔΘ Πδ] 5, Ρ. 100 Ὁ. 11, 
ΡῬ. 405 Β; εὖ Ρ, ΒΌΣ Βὴ; δὸ2 ἃ, Ὁ. 



118. 1. ΟΑΡ. ΤΙ. 90 

ἐγχεάμενοι καταρροφοῦσι, τοῦ δὴ εἰ φάρμακα ἐ ἐγχέοιεν μὴ 
το λυσιτελεῖν αὐτοῖς. ἐκ τούτου δὴ ὁ ᾿Αστυάγης ἐπισκώ- [9] 

πτων, Καὶ τί δὴ, ἐ ἔφη, ὦ Κῦρε, τἄλλα μιμούμενος τὸν 
Σάκαν οὐκ ἀπερρόφησας τοῦ οἴνου ; Ὅτι, ἔφη, νὴ Δία 
ἐδεδοίκειν μὴ ἐν τῷ κρατῆρι. φάρμακα μεμιγμένα εἴη. 

Ν 
και 

γὰρ ὅτε εἱστίασας σὺ τοὺς φίλους ἐν τοῖς γενεθλίοις, 

ἐκχεάμενοι Α.(.. σον. 5.ν. Μ. 

ἔχοιεν 1). ΡΥ. 1ο. τούτων .. 
πτῶν (516 ΡΥ. ) δαά. Ὦ. 
ΗΕ, γὰρ οτῃ. Ὁ. 

καταρροφῶσι Ὁ. σον. 5. ν. 
σιν Ἰὰ., δα αϊῦο 5. ν. ρ» ΟἸΏΪΒ515 δαίΐοτη τοῦ δὴ---αὐτοῖς. 

τἄλλα] τὰ ἄλλα Ὁ. 
εἱστίασας Α.ἢ. 

καταροφοῦ- 
ἐκχέοιεν Δ.6. ΟΟΥΥ. 8. Υ. 

τί δὴ] δὴ τί Ἀ. ἔφη Ῥοϑέὲ ἐπισκό- 
νὴ δία ἔφη Β.Ὁ. ἐδεδοίην 

εἱστίας 1). εἱστίασ ΟΠῚ ΘΟΙΏΡΘΏΘΙΟ 

ΒΥ ΠᾺΡ Δ ας ΒΆΡΕΙ σ, 564 1 1 Τά. ΡΙ- [ογίαβϑθ σαι, αὖ ],. εἱστίας σαι σὺ, εἰ τηρ. 
εἱστείας σύ. 

Ῥοβίγθμηο σοηῃΐθηι οὐπλιι8. ΝΆΠῚ 6 
Ἰοοῖβ ροθύδγιι πῃ 101 ΔΡΡΟΒβι(158 88118 8Ρ- 
Ραγού νδ 815 ἸΔ[]ΟΥ]Β σ ΘΠ Ὲ5 [15886δ. Αἴ- 
[10] ἀὐρβηΐθαβ ἀργυρίδας, ϑιαχθα8 χρυ- 
σίδας αἰχογαπί. οΙποΙτΒ 1]. 22, 270. 
ἀμφίθετον ἀπύρωτον φιάλην ΘΟ] Ότα- 
νι, 46 ᾳυὰ τηυἹία απ θιϊαγαηΐ ΟΤ8Π1- 
τηδίϊοὶ. Οὐμταίηιιβ φιάλας βαλανειομ- 
φάλους, 1. 6. [Π011 ᾿πϑίδη' σανδ8, ΑἸΧΙῦ. 
Ιοῃ Ομι5 Ἰυχία κύπελλα Θαβάθχη τη6- 
τ ΟΥαν Ὁ μεσομφάλους νοοᾶπ8. 'πθο- 
ΡοΙΏραΒ ἴῃ ΑἸΠδ : Λαβοῦσα πλήρη 
χρυσέαν μεσόμφαλον φιάλην. Οὐδ 8ὶ 
Ψ]ΠῸ Ρ]6Πηᾶ Φιυϊῦ, ΡΟσΌΪ1ΠΊ ᾿ΠΒ]βίθθ 1Π 
68 ΠΟῚ ροίυ{. ῬΠεογθογαίθβ ὀμφαλω- 
τὰς χρυσίδας παυηῃεοιρανῖ. Χρυσίδι 
σπένδων οδῦ ἴῃ ΟΥΑΙΠΙ νοῦϑα. [Ι͂η 8]- 
(610 ΠΟΙΠΙΡΡΙ: Χρυσίδ᾽ οἴνου πανσέ- 
ληνὸν ἐκπιὼν ὑφείλετο. ἴ7πᾶ6 ραίοί 
εὐ ἔογτηδ οὖ ἀϑὰ5 δα Ὁ] θοπ πη. ΡΙη- 
ἀανὰβ ΟἸγτηρ. 7. ἰπἰῦο φιάλαν ἀμπέ- 
λου ἔνδον καχλάζοισαν δρόσῳ ποτηϊ!ηδῦ, 
ὉὈῚ ΤΠΟΥΘΙῚ γϑίιϑί ΠῈ ΒΘΘΟΙΓΑΓ, αῦο 
ΒΟΘΘΥΙ σΘΠΘΙῸ ἰδοίο ἴῃ ΘΟΏΨΙΨΙΟ ΡΙΌΡΙ- 
πᾶραΐ ῬὨ]Δ]άτη νἱπῸὺ Ρ]Θηδπι: 46 α0 
Αὐ]ϑίοίθιθβ. ἀρὰ Αὐμθηθοιιηὶ 12, Ρ. 
5η06. εὖ Οἤάγεθ ἸὈϊάρθιη Ρ. Ρ75. [1 
Ἰβυπιηϊοη. 6, Ρ8, ρα] ᾿ιρὰὺ Ηεοτου- 
165: ἴθ Ψ9Φ80η ΡῬυΐῃ. 4, 242. δ:- 
Πῦχη αἰβίτ υἱέ σΟΉν 18 φιάλαις ἀρ- 
γυρέαις Νειη. 9, 122. Θυϊᾶν αυοά 
1086 Χοπορῃοη Οοην. 5. 25: Καὶ ὁ 
σαῖς ἐγχεάτω μοι τὴν μεγάλην φιάλην. 
Ηΐϊηο ἴ801115. ουϊῦ Ἰοοὶ ἢυ]ὰδ ΠΟΒΌΤΙ 1Π- 
φουρτγθίαίιο, Ὁ] ἃ ῬὨϊα]α αἸβύηρσα] νἱ- 
(Ἰ6ΥῚ ροβϑιὶΐ 85. ὃ, τὸ ἔκπωμα. ϑεα 5[α- 
{πὸ Βθοίοηθ βοαπθηΐθ 9, τὸ ἔκπωμα 
ΒΥΠΟΠΥΠΊΆΠ οϑῦ Ῥ 1126. Ἰύδατθ ἀυ- 
Ῥιϊα1] πΟη ρΡούΐθϑῦ βου ρύιτγδπ) ἐπ᾽ αὐτῆς 
ῬΙΔΏ6 ΓΟΥΤῚ ΠΟ ΡΟΒ86, 566 6588 Δ50Γ- 
ἄπ. ΤΙ ΔΠΙΟΠθιὴ τη1}}} θοοταῦ 0}0- 

ἐκχέαντα Δ... ΡΥ. ἐγχέοντα 10. 

Βουνδο ΥΥ̓ γυ θη ΘΟ Ὠ 8 ηδ, ατι νᾶπᾶ 
οὐ ἴαϊβα θ858886 6 Ἰοοῖβ ΒΈρΡΥα Ροβὶτ5 
ἴαο116 οοηνιποῖῖαν. 5ΟΗΝ, 

τῷ κυάθῳ] Κύαθος εγαί {γ]}ἃ ξ6 ρει, 
αὰδ νπὰμ 4Ὧ6. ογαΐογα Ὠδυνθηΐ, οἱ 
Δ τιϑ8ὰ [8]1 ἀρυστὴρ ΔΡρο]]δίτν ἃ Ῥο]- 
ποθ 6, το; το, 75. ΗὔΤΟΗ. Ρυμὰ 
ΑἴΠ6η. το, Ρ. 424 Δ., οἴϊδπι 6 Χϑηο- 
Ῥμοηίο οἰΐδη8. 

ἐγχεάμενοι]ϊ 8101 Ἰηαπαδηίΐίοβ, αἵ 
ΟΗΥ. 2, 26 : Ἢν μὲν ἀθρόον τὸ ποτὸν 

ἐγχεώμεθα, εὖ 1101, πιὸ αἸχὶ δα ϑίθρῃ. 
ν. ᾿γχέω, ααστη ἐγχέοιεν ΠῚ δα ἱρ- 
808 ΤΌΣΘΙΤῚ ΡΟΒΒ1δ ὈΙ ΠΟΘΙ ΠΔΒ. 

καταρροφοῦσι] ῬαΥΒδΒ ῬΥΪΠΊΟΒ ᾿πδ{1- 
{1586 τὖ τη ἸΒ 71 ΟἸῸ5 ᾿γεσιιβίαγθηΐ, 
δ αα8 ἰγααιῦ δὰ ᾿Εδέατρος, αυοα ἀἰϊεϊί 
ὄνομα Ἑλληνικὸν, ἡ ῆ δὲ χρεία Περσική" 
ἢν δὲ προγεύστης τὸ πρῶτον καὶ προή- 

σθιεν τοῦ βασιλέως εἰς ἀσφάλειαν. 
ΗὔΤΌΗ. Καταρροφεῖν οϑὺ ΒΟΓΌΘΙΘ 
οὐ ἴῃ νϑηΐγοιῃ αθιηϊς6γ6, ἀπορροφεῖν, 
ΔΙ] αδηύπιτη 6 νπῸὺ Βούρογθ. ὙΥΥΊ- 
ΤΌΝΒ. 

τοῦ---μὴ λυσιτελεῖν) Οοηΐ, τ, 6, 40. 
“γενεθλίοις Ηδτγοαοίμι 1, 183: Ἡ- 

μέρην δὲ ἁπασέων μάλιστα ἐκείνην ΤῸ: 
μᾶν νομίζουσι τῇ ἕκαστος ἐγένετο" ἐν 
τῇ οἱ εὐδαίμονες αὐτῶν βοῦν καὶ ἵππον 
--προτιθέαται ὅλους ὀπτοὺς ἐν καμί- 
νοισι. Ῥ]αΐ. ΑἸς. 1, Ρ. τ21 Ο. : Ἔπει- 
δὰν γένηται ὁ παῖς ὁ πρεσβύτατος (ΤΘρῚ8 
ῬοΥΒΑΥῺ), οὗπερ ἡ «ἀρχὴ, πρῶτον μὲν 
ἑορτάζουσι πάντες οἱ ἐν τῇ βασιλέως, 
ὧν ἂν ἄρχῃ, εἶτα εἰς τὸν ἄλλον χρόνον 
ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ βασιλέως γενέθλια ἅπα- 
σα θύει καὶ ἑορτάζει ἡ ᾿Ασία. Ζο9:- 
τητι5 Η]β0. 2, 27, 2: Τοῦ πατρὸς αὐτῷ 
Περσῶν τ ον ας: καὶ τὴν γενέθ.- 
λιον ἐπιτελοῦντος κατὰ τὸν Περσῶν 
νόμον ἡμέραν. ἩΠΤΟΗ. 
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σαφῶς κατέμαθον φάρμακα ὑμῖν αὐτὸν ἐγχέαντα. Καὶ 
πῶς δὴ σὺ τοῦτο, ἐῴη, ὠ παΐ, κατέγνως : Ὅτι νὴ Δί᾽ 
ὑμᾶς ἑώρων. καὶ ταῖς γνώμαις καὶ τοῖς σώμασι σφαλλο- 
μένους. πρῶτον μὲν γὰρ ἃ οὐκ ἐᾶτε ἡμᾶς τοὺς παῖδας 
ποιεῖν, ταῦτα αὐτοὶ ἐποιεῖτε. πάντες μὲν γὰρ ἅμα ἐκεκρά- 
γειτε, ἐμανθάνετε δὲ οὐδὲν ἀλλήλων, ἤδετε: δὲ καὶ “μάλα 
γελοίως, οὐκ ἀκροώμενοι δὲ τοῦ ἄδοντος ὦμνυτε ἄριστα 
ἄδειν" λέγων δὲ ἐ ἕκαστος ὑμῶν. τὴν ἑαυτοῦ ῥώμην, ἔπειτ᾽ 
εἰ ἀνασταίητε ὀρχησύμενοι, μὴ ὅπως ὀρχεῖσθαι ἐν ῥυθμῷ, 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὀρθοῦσθαι ἐδύνασθε. ἐπελέλησθε: δὲ παντάπασι 
σύ τε ὅτι βασιλεὺς ἦσθα. οἵ τε ἄλλοι ὅτι σὺ ἄρχων. τότε 

Ν ΚΝ κ ἐν ᾽ ΡΝ 5 
γὰρ δὴ ἔγωγε καὶ πρῶτον κατέμαθον ὅτι τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἢν ἡ 
3 ὕ) ἃ ΄- 1. ἴω Ψ,. “κι σ΄ 

ἰσηγορία ὃ ὑμεῖς τότ᾽ ἐποιεῖτε: οὐδέποτε γοῦν ἐσιωπᾶτε. 
γ ς 9 τὰ ’ ε Ἁ Ἂ Χ ΕΥ ΖῚ “ 

τ καὶ ὁ Αστυάγης λέγει, Ὁ δὲ σὸς πατὴρ, ἐφη. ὦ παῖ, 
,7 , κ 9 ἊΝ 

πίνων οὐ μεθύσκεται; Οὐ μὰ Δί᾽, ἐφη. ᾿Αλλὰ πῶς 
- “ 7, 5," Χ Ν 5ῸΝ ’, 3 

ποιεῖ ; Διψῶν παύεται, ἄλλο δὲ κακὸν οὐδὲν πάσχει" οὐ 
κ᾿ 5 5 ΄ ΄ κ ᾽ν 

γὰρ οἶμαι, ὦ πάππε, Σάκας αὐτῷ οἰνοχοεῖ. καὶ ἢ μήτηρ 
5 9 ἈΝ 7 Χ 53 σ΄ “- Ψ “ σ΄ 

εἶπεν, Αλλαὰ τί ποτε συ, ὦ παῖ, τῷ Σάκᾳ οὕτω πολεμεῖς : 

[10] 

σὺ τοῦτο ἔφη ἔφη σὺ τοῦτο 1).. 564 ΡΥ. [οτία856 ἔφησ. τοῦτο δηΐθ κατέ- 
γνως αο]οῦ ἴ,., Ρ4]1115511ὴ 0 δἰτατηθηΐο 84α. α. ὅτι] ὅτἂν δία] δι 
ἔφη 1). δία ἔφη Ἀ. μὲν γὰρ] γὰρ 10. ἃ ροβί ταῦτα Α. 6. ΡΓ. εἰᾶτε 
Α.Ὁ. ε οοὐγ. Ἀ. ποιεῖτε Α., ὈΥ. ξογίδϑϑθ ποεῖτε, α. ΡΥ. ἐκεκράγειτε] 
εὐ 1Π|: 19: Ρ1: η- οὐδὲν] οὐδὲ ἂν 1)» ὈΓ. μᾶλλα Α΄, αἰδὲ] μὲν»Β.ν, ἘΞ 
ὠμνύετε 1).. ὠμνύετε δὲ Δ. Ἀ. δὲ] δὴ Ἀ. ᾷδειν ἀ ἄρ. 15. ἑαυτοῦ] σαυτοῦ 
Α.α. ργ. ἔπειτ᾽ εἰ 1.Β. ἐπεί τε Α.Ο΄. ἔπειτε ἴ,. ἐπεὶ 1).1,. τη. Μ. ὀρχεῖσθε 
Μ.Η. ργ. ὀρθοῦσθε 6. τ. ἠδύνασθαι 1). ρτ. Ἀ. ργ. ἐπελέλησθε 
ἐπελέληθας (., 586 ε 5. ε οἱ σθε 5. θας. ἡ δηΐα ἐσ. οτῃ. 1).ἴ,. ἘΠῚ τὰ 
εἶπεν 1). ἔφη οτη. 10. παῖ] πε 19). ρΓγ. μεθύσεται Α. Ηἰτς 
τηρ. α. ὁ κομψὸς οἰνοχόος μέθης ποιητικός. σὺ ὦ] ὦ σὺ ὦ Ὁ. οὕτω τῷ 
σακᾷ 15. 

ἐμανθάνετε] Δυϊϑίοῦ. [ῃ. 6, Ρ. 267 
64, Οχοη. : Λέγομεν τὸ μανθάνειν συν- 
ιέναι πολλάκις. ΗΠ ΤΟΗ. 

ἐκεκράγειτε] ἰϊ παπαῦθδιη -εισαν 
αἸχουαπῦ ΑὉΠΟ],: Π6. -εἰτε αυϊάθιῃ 41- 
ΟΘΥΘ. Ρούμπϊ588 νἱἀθηΐῃν, 864 -εἰτε, αὖ 
ΒΟ θθη πη 5810 ἐκεκράγετε. Οτδηη 
[ουτηδᾶτα ρυθοοηῦ 11] 41 ΠοΙηοβίῃ. 
Ρ. 586, τό, 1Ἰηΐογαηῦ νοῦρασα ἃὉ0 1110 
ΟῚ ΒΟΡΙΡΌΠῚ 1116. ὅδ᾽. ἀπωλώλετε 
Ποη]66] Η. ΟΥ. 2, 5» 8. Ηδῃς Θη1ΠῈ 
ῬΙΠΊδ6 οὐ βϑοιιηᾶρο ρ6 15. ρ]αν. Ρ]8- 
ΠΟΔΊ ρΡοΥ. [ΟΥ̓ ΠΊα ΠῚ ΘΟΥ 8. ροΟΘύδα 1} 
ΘΧΘΙΊΡ]18 σΟηΠγτηαν Εὔ]γη516}.85 δά 
Ατιβίορῃ. Δοὶ. 222, ααππὶ αἸρΡὨΠπου- 
σι ἴῃ 11}15 οουῦο οαγθαΐ ΘΧΘΠΊΡ]ο. 

ὠμνύετε) ὦμνυτε Ροΐ5 ΧοΠορΠοη- 

ἴθαπὶ ν᾽ ἀου] αἰοθίαν δα 6, 4, 6. ϑ8ι:ς 
1,4,10 ἐπεδείκνυε 1]]αίτιπι ΡΓῸ ἐπεδείκνυ. 
ἤῶμνυτε ΟἸΩΠ65 ΑΠΔ0. 2, 5» 232. 

ἰσηγορία] “Ῥαηρὶῦ ΑΙ ΠΘπΙθηϑιίθτη ἰση- 
γορίαν. 

11. διψῶν παύεται] 1.6. Ποη δα ΘὈΤΙ6- 
[αἴθ ἀπ 1010, Β6α τπιῦ 51:{1π| Τα τὴ 
τΤοϑιηρτιαῦ. Ηοτοάοι. 1,128: Σίτοισι 
δὲ ὀλίγοισι “χρέονται, ἐπιφορήμασι. δὲ 
πολλοῖσι καὶ οὐκ ἁλέσι' καὶ διὰ τοῦτό 
φασι Πέρσαι τοὺς Ἕλληνας σιτεομέ- 
νους πεινῶντας παύεσθαι, ὅτι σφι ἀπὸ 
δείπνου παραφορέεται οὐδὲν λόγου 
ἄξιον' εἰ δέ τι παραφέροιτο, ἐσθίοντας 
ἂν οὐ παύεσθαι. 

πολεμεῖς ΑἸϊὰ νΟΥΌΙ ἱΠΡΤΟΡΥῚ6 ἀἸού] 
ΘΧΘΙΏΡ]ἃ ν, ἂρ. ϑδύθρι. ΤΊ] 68. 
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τὸν δὲ Κῦρον εἰπεῖν, Ὅτι νὴ Δία, φάναι, μισῶ αὐτόν' 
πολλάκις γάρ με πρὸς τὸν πάππον ἐπιθυμοῦντα προσδρα- 
μεῖν οὗτος ὁ μιαρώτατος ἀποκωλύει. ἀλλ᾽ ἱκετεύω, φάναι, 
ὦ πάππε, δός μοι τρεῖς ἡμέρας ἄρξαι αὐτοῦ. καὶ τὸν 
3 , 3 “ Ν “ ΩΝ Ἵ“ ᾽ - Ν Ν 

Αστυάγην εἰπεῖν, Καὶ πῶς ἂν ἄρξαις αὐτοῦ ; καὶ τὸν 
“- ΄ Ἀ ΩΝ “ Ὁ Ξ. ἡ, “ : Α͂ 57 

Κῦρον φάναι, Στὰς ἂν ὥσπερ οὗτος ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ, ἔπειτα 
ε ’ ᾿ ,ὔ͵ ἈΠ Ὁ ἫΝ ’ὕ ἈΠ ΔΝ “ ΒΥ 

ὁπότε βούλοιτο παριέναι ἐπ᾽ ἄριστον, λέγοιμ᾽ ἂν ὅτι οὔπω 
“-“ 7 5 ΄σ ’ὔ ἈΝ , 

δυνατὸν τῷ ἀρίστῳ ἐντυχεῖν. σπουδάζει γὰρ πρός τινας" 
5 ε 7 Φ ἣ ἷς-ς γ ΄΄ ν ,7ὔ 3, ὦ Ψ ἴω ΕῚ ν 

εἶθ᾽ ὁπότε ἥκοι ἐπὶ τὸ δεῖπνον, λέγοιμ᾽ ἂν ὅτι λοῦται" εἰ δὲ 
᾿Ξ ως “ 7 5. ἃ " μι" “ 

πάνυ σπουδάζοι φαγεῖν, εἴποιμ᾽ ἂν ὅτι παρὰ ταῖς γυναι- 
σ΄ , “- σ“ - Ἁ 

ξίν ἐστιν ἕως παρατείναιμι τοῦτον ὥσπερ οὗτος ἐμὲ 
. “- ἙἭ ’ Ἁ “- 

12 παρατείνει ἀπὸ σοῦ κωλύων. τοσαύτας μὲν αὐτοῖς εὐ- [11] 
͵ ᾿ »κ κε , Η ν δὲ. ες " 

θυμίας παρεῖχεν ἐπὶ τῷ δείπνῳ; τὰς ὃ ἡμέρας, εἰ 
τινος αἰσθοιτο δεόμενον ἢ τὸν πάππον ἢ τὸν τῆς μη- 

ν᾿ Ὗ ΝΝ ἷ ,ὕἷ ’ “ Ις 

τρὸς ἀδελφὸν, χαλεπὸν ἦν ἄλλον φθάσαι τοῦτο ποιή- 
“ Ν ΄ “ Ξ ΄- 

σαντα ὃ τι γὰρ δύναιτο ὁ Κῦρος ὑπερέχαιρεν αὐτοῖς 
͵ 

χαριζόμενος. 
Ἁ ᾽7ὔ ᾿ς ἴων ψ 

13. Ἐπεὶ δὲ ἡ Μανδάνη παρεσκευάζετο ὡς ἀπιοῦσα πάλιν 
νἉ ᾳ, Υ ΡΞ ΄΄ 9 ͵7ὔ σ΄ 

πρὸς τὸν ἄνδρα, ἐδεῖτο αὐτῆς ὁ Αστυάγης καταλιπεῖν 
Ν σ΄“ ΤᾺ 7 7 Ἁ ν΄ “ 

τὸν Κῦρον. ἡ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι βούλοιτο μεν ἅπαντα τῷ 
7 ’ ἊἝ ΄- κ “- 

πατρὶ χαρίζεσθαι, ἄκοντα μέντοι τὸν παῖδα χαλεπὸν εἶναι 
14 γομίζειν. καταλιπεῖν. ἔνθα δὴ ὁ ὃ ̓ Αστυάγης λέγει πρὸς τὸν [12] 

Κῦρον, Ὦ παῖ, ἣν μένῃς παρ ἐμοὶ, πρῶτον μὲν τῆς παρ᾽ 
ἐμὲ εἰσόδου σοι οὐ Σάκας ἄρξει, ἀλλ᾽ ὁπόταν βούλῃ 
εἰσιέναι ὡς ἐμέ, ἐπὶ σοὶ ἔσται: καὶ χάριν σοι εἴσομαι 
“ Δ ’ 7 5 ’ὔ 5, Ἧ ᾿ ΄ 

ὅσῳ ἂν πλεονάκις εἰσίῃης ὡς ἐμέ. ἔπειτα δὲ ἵπποις τοῖς 
3, ΩΝ “4 Ν. 57 κα ΄ Ἅ ΄ Ν Ἑ Γ 

ἐμοῖς χρήσει καὶ ἄλλοις ὁπόσοις ἂν βούλῃ, καὶ ὁπόταν 

φάναι οτα. ).Μ. μισοῖ Ἀ. εὖ ἔογίαββε α. ρσ. ἐπιθυμῶν Ἀ. ΡΥ. προ- 
δραμεῖν α. ΠΟΥΓ. 8. Υ. ἂν] δὴ ἂν 10. παριέναι) εἰσιέναι 1)... 5. ν. ΤΥ. 
οὔπω] οὐ Ὁ). ὁπότε] ΤΛΌΥ] ὁπόταν, τἱδὶ αποὰ εἰ δὲ πάλιν 1). ῥΡγῸ εἶθ᾽ ὁπόταν. 
Οοηΐ. 8, 1, 44. ἥκοι) ἡ ῬΥΙΒ 1η τὰ8. Ὠ).,» οὐ ἴὴ ||. Ἀ.., αὖ οὐ δῇ ῃ 510 ἀπ 1068. 
πος, π'΄ χούεται Α᾿ Ὁ. εἰ] ἐπειδὰν 4.6.8. σπουδάζῃ οὗ οἱ 8. ῃ Π.Μ. 
σπουδάζει Ἀν. ΡΥ. ---ἢ ΟΟΥΥ. 12. βασιλικὸν τὸ χαρίζεσθαι τὰ δυνατὰ 
τηρ, ἃ, τοιαύτας 1). τινος] ος Ε. ἴῃ Γᾶ85. τινα Α., 568 α ἴῃ Π|., Ὠ. Β. 
π. τοῦτο Ὦ. 12. ἐπεὶ] ἐπειδὴ [). μανδάνη] αὕτη ἤδη 864. Τ᾿ ἂν 
Ροϑβῦ μὲν 5.ν.τ΄. Ὁ. χαρίσθαι εἴ σα 8.γ. 1. 14. ἢν μένῃς] ἐὰν μεί- 
νῃς Ὁ. μὲν 5:.ν. Β. βούλει Ὀϊ8 α. εὖ Ἰηδ'α δηΐβ λέγων. σοι] σοι ἔφη 
μᾶλλον Ὦ. ΓΛΌΥ] χρήσῃ, 568 1). ΔἸίογαΠ ἢ 1Π ΤΆ8., ᾿ΘΙη]Π16 ΤηΟΧ πορεύσῃ; 
διώξη, 564 πορεῦσαι ῬΥ. εὖ διώξεις Β. ὁπόταν] ὅταν Ὁ). 

σπουδάζει πρός τινας] ὥϑεγία ἃρὶὶ δὰ Αὐπθηδθαστη Ρ. 285, τόσα δχοῖιι- 
ατιτα 8115, οὐτπι5 5161, ΘΧΘιηρ]ὰ αἰΐα- Οἷαγθ ᾿πἰογργοίαίασ Ζεαημιβ. Οὐοηΐ. 
᾿πιι5 δα δίθρῃ. ΤΠ68. Ρ. ό2ι Α. Οὐοπιπηοπηΐ. 3, 15, 6. 5ΟΗΝ. 

παρατείναιμι] Ἀδοΐα οαὰπὶ (Δδα  θΟ ΠΟ 14. ὁδὸν] Ν΄. παρτὰ 4. ΖΕΌΝ, 
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ἔπειτα δὲ ἐν τῳ 
μετρίως σοι δοκοῦν ἔχειν ὁποίαν βούλει 

ὁδὸν πορεύσει. ἔπειτα τά τε νῦν ἐν τῷ παραδείσῳ θηρία 
δίδωμί σοι καὶ ἄλλα παντοδαπὰ συλλέξω, ἃ ἃ σὺ ἐπειδὰν 
τάχιστα ἱππεύειν μάθης, διώξει, καὶ τοξεύων καὶ ἀκοντί- 
ζων καταβαλεῖς ὥσπερ οἱ μεγάλοι ἄνδρες. καὶ παΐδας δέ 
σοι ἐγὼ συμπαίκτορας παρέξω, καὶ ἄλλα ὁπόσα ἂν βούλῃ 

15 λέγων πρὸς ἐμὲ οὐκ ἀτυχήσεις. ἐπεὶ ταῦτα εἶπεν 0Ὁ[13] 
᾿Αστυάγης, ὴ μήτηρ διηρώτα τὸν Κῦρον πότερον βού- 
λοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι. ὁ δὲ οὐκ ἐμέλλησεν, ἀλλὰ ταχὺ 

εἶπεν ὅτι μένειν βούλοιτο. ἐπερωτηθεὶς δὲ πάλιν ὑπὸ τῆς 
μητρὸς διὰ τί εἰπεῖν λέγεται, ̓ ξ: οἴκοι μὲν τῶν ἡλίκων 
καὶ εἰμὶ καὶ δοκῶ κράτιστος εἶναι, ὦ μῆτερ, καὶ ἀκοντίζων 
καὶ τοξεύων, ἐνταῦθα δὲ οἶδ᾽ ὅτι ἱππεύων ἥττων εἰμὶ τῶν 
ἡλίκων" καὶ τοῦτο εὖ ἴσθι, ὦ μῆτερ, ἔφη, ὅτι ἐμὲ πάνυ 
ἀνιᾷ. ἢν δέ με καταλίπῃς ἐνθάδε καὶ μάθω ἱ ἱππεύειν, ὅταν 
μὲν ἐν Πέρσαις ώ, οἶμαί σοι ἐκείνους τοὺς ἀγαθοὺς τὰ 
πεζικὰ ῥᾳδίως νικήσειν, ὅταν δ᾽ εἰς Μήδους ἔλθω, ἐνθάδε 
πειράσομαι τῷ πάππῳ ἀγαθῶν ἱππέων κράτιστος ὧν ἱπ- 

τό πεὺς συμμαχεῖν αὐτῷ. τὴν δὲ μητέρα εἰπεῖν, Τὴν δὲ δικαιο- [14] 
σύνην, ὦ παῖ, πῶς μαθήσει ἐνθάδε, ἐκεῖ ὄντων σοι τῶν 

3. ἢ 5, ΒΩ ἃ Ἂ 2 ΟΝ 5,7 
ἀπίῃς, ἔχων ἄπει οὺς ἂν αὐτὸς ἐθέλῃς. 
δείπνῳ ἐπὶ τὸ 

ἄπει] ἀπίοις Δ. ἀπίῃς Β.α. ἀποίης Τ'. ΟΟΥ̓ΤΘΟΙ͂Ι τηΡ΄. δὲ ἐν] μὲν Α (ἃ. σον. 
Βιν 7: τὸ] τῷ α. ΘΟΥΤ. 8.0. ὁποίαν] ὅπου ἂν Ὦ. βούλῃ Α. νῦν] 
νῦν ὄντα 1). συμπέκτορας Δ. Ἀ. ῬΓ. σ 8. ΚΥ͂. (ὐ. συμπαίστορας 1). ὁπόσα] 
ὅσα 1).α. 15. ἐπεὶ] ἐπεὶ δὲ 1). ἠρώτα 1. πότερον] α Δηΐθ ον 
ογδϑιῦ 1). οἱ Ροϑῦ πος Ρεγρις ποτε βούλοι. ἡμέ λησεν α. ΘΟΥΤ. 1ῃ ῬΓ. εἶπε 
ΟΥΉ 8818 ὅτι μένειν Ἀ. καὶ εἰμὶ] εἰμὶ τ (τ, καὶ τ. καὶ ἀκ. :. ἐνθάδε Ὁ. 
οἶδ᾽ εὖ οἶδ᾽ Ὁ.Ὁ. 5. ν. ὦ μῆτερ Ροϑῦ ἔφη 1). οἶμαί σοι] οἴομαι Ὁ. 
ἀγαθῶν ἱππέων] ἀγαθὸς ἱππεύων (ἃ. ἀγαθῶς ἱππεύων Δ.(,, (ΟΥΤ. τύ. καὶ 
δηΐθ τὴν ἀεἰοί Ἀ. μαθήσῃ Δ.1).α., 56α 10. υἱῦ. ἴῃ τᾶϑ. 

ἐν τῷ παραδείσῳ) Ἰΐεγαθ ῬΑΥΔα 1518 
Ἰπο] α888 8166 νο]υρίδίβαιιθ. βἰτηα] οἵ 
ΟΟΥ̓ΡΟΥΙΒ ΘΧΘΙΌΘΗΑΙ σδιιθα ΔρΊ Αγ 6 60}- 
Βαθνοσαηΐ Ῥουβαιη γορθ8. [{ὰ Χρϑη. 
ΑμδΡ. 1,2, 7: ᾿Ενταῦθα Κύρῳ βασί- 
λεια ἦν καὶ παράδεισος μέγας ἀγρίων 
θηρίων πλήρης, ἃ ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ 
ἵππου, ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν 
τε καὶ τοὺς ἵππους" οἵ ᾿ηΐτὰ 8, 1, 38. 
Ῥμιοϑν. τ. ΔΡο]]οη. 6. 388. Ρ.46: 
Μέλλων δέ ποτε πρὸς θήραν γίγνεσθαι 
τῶν ἐν τοῖς παραδείσοις θηρίων, ἐ ἐς οὗς 
λέοντές τε ἀπόκεινται τοῖς βαρβάροις 
καὶ ἄρκτοι καὶ παρδάλεις. (Οὐυτύ. 8,1, 
1: “ Βαυθαγῶ ΟΡΟ]ΘμΠΙο ἴῃ 1111 Ἰοοἰϑ 
μαι υ11ὰ βαπί πιδήογα ᾿ἱπ61οῖα πὴ 

ΤΩΔΡῚΪ5. ΠΟΙΠΟΥ 115 58] π8ατιθ ΠΟὈ]- 
Ἰπατὴ ἔθ ΑΥ ΤΠ] ΟὙ,ΘΡῸΒ ΟἸαιιδὶ. ὥραΐ!ο- 
888 δ πος εοἰϊριιηῦ 5|͵1να8, ΟΥ̓ΘΌΓΤΙΒ 
Ῥϑυθηηϊ τη δαθδιιπῃ [ΟΠ ρτι5. διηο- 
885. Μυχ]8 ΠοηηοΤα ΟἸηρτιηίμ!", (πΓ- 
6566 Παροπΐ νοπδηΐπη τοοθρίαᾶ- 
οὐ]α." ΗἩΠΊΤΟΗ. αἴοοη. 9; 18: 6ΕΙ]. 
Ν. ΑὉ2,. 20, ῬΙΙΏ. 8; 25... ΡΒ Ω 5 
γοοα δι απὶ Ρογϑίουτα ΡΟΥΘ ηΐθ πα 
ῬΟ]]. 9. 13, δα αἷῦ Ζροαηϊιβ. 

15. ὅταν εἰς Μήδους ἔλθω, ἐνθάδε 
πειράσομαι) Τηϊογρυιπροπάπιπι Ροὔϊιβ 
ἐνθάδε πειράσομαι, αᾶπη αὖ τη Δ.1).α. 
οὐ να]ρὸ ἢ, ὅταν δ᾽ εἰς Μήδους ἔλθω 
ἐνθάδε. Ἐὸ 5ἷς 6. Απηβύο]οά. οὐ ϑοπο- 
ἴουβ, 



ΒΥ ΤΘΑΡ. ΤῊ] Ὅχ] 

“ς Ν “- Α͂ ᾿ 3 Ω “ 3 

διδασκάλων ; καὶ τὸν Κῦρον φάναι, Αλλ', ὦ μῆτερ, ἀκρι- 
“ς΄ “σι ’ὕ ΒΥ ΄“" Ἀ 3 Ἃ 7] 9 “σ΄. 

βῶ ταῦτά γε ἤδη. Πῶς σὺ οἶσθα ; τὴν Μανδανὴν εἰπεῖν. 
σ ,ὔ΄ ς » , [ 5), » σι Ν 

Οτι, φάναι, ὁ διδάσκαλὸς με ὡς ἤδη ἀκριβοῦντα τὴν 
3 ΄ , 

δικαιοσύνην καὶ ἄλλοις καθίστη δικάζειν. καὶ τοίνυν, 
᾽’ὔ ἂν τ “ ,7 ε 32) « » 5 ΄“- 

φάναι, ἐπὶ μιᾷ ποτε δίκη πληγὰς ἔλαβον ὡς οὐκ ὀρθῶς 
΄ Ἂ Ἁ « ᾽ 7] ΄-“ ὰ ᾿ 

17 δικάσας. ἣν δὲ ἢ δίκη τοιαύτη. παῖς μέγας μικρὸν 
ἔχων χιτῶνα παῖδα “μικρὸν. μέγαν ἔχοντα χιτῶνα, ἐκδύ- 
σας αὐτὸν τὸν μὲν ἑαυτοῦ ἐκεῖνον ἡμφίεσε, τὸν δ᾽ ἐκείνου 
αὐτὸς ἐνέδυ. ἐγὼ οὖν τούτοις δικάζων ἔ ἔγνων βέλτιον εἶναι 
ἀμφοτέροις τὸν ἁρμόττοντα ἑκάτερον χιτῶνα ἔχειν. ἐν 
τούτῳ αὖ με ἔπταισεν ὃ διδάσκαλος, λέξας ὅτι ὁπότε μὲν 
τοῦ ἁρμόττοντος εἴην κριτὴς, οὕτω δέοι ποιεῖν, ὁπότε δὲ 

- 4 Ῥ ε ον » - 5᾽ ᾽ 53 

κρῖναι; δέοι ποτέρου ὃ χιτὼν εἴη, τοῦτ᾽ ἐφη σκεπτέον εἶναι 
τίς κτῆσις δικαία ἐ ἐστὶ; πότερα τὸν βίᾳ ἀφελόμενον ἐ ἔχειν ἢ 

τὸν ποιησάμενον ἢ πριάμενον κεκτῆσθαι" ἐπεὶ δ᾽, ἔφη. τὸ 

ἀκριβῶ 1.Ἀ. ἀκριβῶς Α.0).α. 
την 1).6Ὁ. σουν. 
ὈΪΓΌΤΩ [που ΤΥ. ποβοῖαβ, 1. ἢ, 
17. τοιάδε Ὁ. 

οἶδα Ὁ. 

ταῦτα Δ.Ε. μγ΄. Ν. εἴ σαϊτε ΡΙῸ γε. 
ἤδη Λ.. ργ.» υὖὐ νϊάοῖαγ, 1 ἴῃ ᾳῦο οἶδα εὐ ἤδη ἴΐὰ οοπ]αποία πὶ 

μικρὸν ὀλίγον Ἀ.. ΡΓ. 

ταύ- 

ποτε] δήποτε Ὁ. 
ἀμφίασε σ. 

εἰπεῖν τὴν μ. }Ὁ. 
ἕτερον παῖδα 1). 

ΝΝ ααϊ Ἰηρ. κύρου κρίσις, οἵ 8118 τη. δίκη παιδὸς μικροῦ μέγαν χιτῶνα ἔχοντος 
καὶ μικρὸν μεγάλου, δι ἣν ἐπλήγη ὁ ὁ κῦρος παῖς ὦν. 

ἐν δὲ τούτῳ ΟΥ̓Ἶ550 αὖ 1): ἁρμόζοντα. 
οἵη. Α.0.α.Μ.Ά., 
μόζοντος Δ... 
ποτέρου] ὁποτέρου 
ποιησάμενον] τὸ ποιῆσαι μόνον α. 
ἐπεὶ δ᾽ ἔφη ὶ. ἐπεί γ᾽ ἔφη Η. 
ὉΓ. ἐπειδὰν δ᾽ ἔγνω (ἃ. ΘΟΥΓ. 

Δα 4. Φπηῖ. 

αὐτῷ] Βδροίαπι ροβῦ ποίπθῃ ποΐδ- 
νἱπηὰ8 δα ΑΠΔ0. 6, », 17. 8516 1ηἴτὰ 
17. 

16. ἀκριβῶ ταῦτά γε ἤδη) (81 86- 
ασθηὴ85 οἶσθα σομημηθηάαγθ νἹἀθαίιγ 
οἶδα, αυοα οὐτη ἀκριβῶς Ποπ]απρὶΐ 
Χεη. (ἔοοη. 2, 3, δ 81101, Αὐ]βίορῃ. 
ΝΡ. τοο, ἄν. 1τρό, 1) ϑηηοβίῃ. ρΡ. 28, 
11, ΔΙΓΘΥΌΙΩ ἴδιμθη ὨγΘΘῚ]] ΟὉ11ΠῚ 
ῬΙΟΡΙΘΙ 56 ρΡ50πὶ ἴστη ΡΙΌΡ(ΟΥ Θδῃ- 
ἄδϑιη ἀθργαν ΔΙΌ Π6ΠῚ ΕΣ ΣῈ δ᾽Ίο ἘΠὀῸΞ 
5 οΠϊ5 Ἡκρίβωτο, ἀκριβῶς ἤδει. δ8ι- 
ΤΩΙ. δαΐοπη δρυᾶ ΘΙ πυΒ. Απί. 
οι. 4; 81: Ὅπου ὁ γενόμενος ἐξ 
ἐδιώτου τύραννος πᾶσαν ἀκριβοῖ τὴν 
τυραννικὴν κακίαν, δος. σοα!οῚ5. Κ᾽ δἱ]- 
Δ] βουρύαγα 1η ἀκριβῶς διεξήλασε 
ἀδρταναία. Ταῦτα βαπὲ τὰ δίκαια 8. 17. 

17. ἁρμόττοντα] ΧΘΠΟΡΠΟΠΙΙ οοη- 
βίδα. το ἀθπάτιπη) 6586 ἴῃ 4π0 110 τ] 
ὈΙο τσ αθ σοηβοηϊαηῦ ἁρμόττω, ἴθοΥ 

πονησάμενον (α. τηρ.. τ. Ἀ. 
ἔπειτα δ᾽ ἔφη 1).α. 58. ν.Υ. 

ΤΑῸΤῚ 
“ 

ὁπ 

ἐγὼ γοῦν Ἀ. ργ. 
ἐν τούτῳ δ᾽ αὖ ΗΒ. λέγων 2). 

ἁρμότοντος 1). ἁρμόττοντος ἴογία586 Μ. ἀρ- 
εἴην] εἴη Α.α. ργυ. Β. 

πότερον 1). 
κατασταθείην διῃΐδ τοῦ ἁρμ. 1}. 

βίᾳ] μίᾳ Δ. γτεβουιρίυϑ. τὸν 
ἢ τὸν πρ. Ὁ. 

ἐπειδὰν δὲ γνῶ α. 

ἰαπία δ αἰΐζουιη δρουσγδηΐθθ, αὐ 

ῬΆᾺ]1Ο Ἰηΐτα οὗ 1, 4: 18, ΠΟΠΠΆ]]Π1, οἱ 
ὍΙΑΠΘΕ Σ δ. ΤῸ 16." 75 18.. 50: ΘΙ ἐΣος 
Ἰθα. 12,1. ὀχοθριβ τἀτθῃ Ἰοοῖ5. ΠΌΤῚ 
46 τϑρ. [,δοβθ., 101 (6 ὸραι δηου 
Βαυτηοβίῖβ ἀἰοὶ νἱἀθίπιν ΤΠ, ΔοοηΪο6, Ρ]- 
ΤΙΡῸΒ αἸοίαπι Δα 168. ϑίθρῃ. 

ἐν τούτῳ αὖ] ϑοηρίαγα ἐν τούτῳ 
δ᾽ αὖ τη] οἸἐπὶ δὰ δ᾽ οὖν ἄποροι νἶβα 
οϑύ, 88 Δ ρ 551Π788 Π1Ο ρα οι] βιηΐ, 
αὐαπὰ αὖ 1η8ο]οπίϊμιβ, δὲ δαΐθτη οΟΥ- 
ΤΘΟΓΟΤῚΒ νι ἀραίατ. ῬΙῸ ἐν ΔΝ οἰβκίαβ 
ἐπὶ, αὖ 2. 3.10, ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ παιό- 

μενος. Ῥᾶι]10 δ] οτ 4, 2, δύ. 
ποιησάμενον) Μοάϊαμῃ αἰγᾶτηηπο ἢὶς 

Ροϊοϑίδίθιη παθοί, αἱ 5101 νϑβίθῃη 
1ρ886 ἴδθοιϊ{ οὖ αὶ νϑϑίθμῃ 40 8110 5101 
σΟΠΗ͂ΟΙ οὐταν. ΥΥΤΤΈΝΒ. 

ἔπειτα δὲ ἔφη] Ἡεϊπάοτῇιιβ τηαῖθ- 
θαΐ, ἐπειδὴ, ἔφη, τιῦ 1101 τη 6] 8} 
ἀπε Ροπάθαηῦ : ααὰ 4Ἃ6 5Βἰγαποίαγα 
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μὲν νόμιμον δίκαιον εἶναι; τὸ δ ἄνομον βίαιον, σὺν τῷ 
νόμῳ ἐκέλευεν ἀεὶ τὸν δικαστὴν τὴν ψῆφον ᾿ βεσθᾶν, 

οὕτως ἐγώ σοι, ὦ μῆτερ, τά γε δίκαια παντάπασιν ἤδη 
ἀκριβῶ" ἢν δέ τι ἄρα προσδέωμαι, ὁ πάππος με, ἔφη, 

18 οὗτος ἐπιδιδάξει. ᾿Αλλ᾽ οὐ ταὐτὰ, ἔφη, ὦ παῖ, παρὰ τῷ 
πάππῳ καὶ ἐν Πῴσαις δίκαια ὁμολογεῖται. οὗτος “μὲν γὰρ 
τῶν ἐν Μήδοις πάντων ἑαυτὸν δεσπότην πεποίηκεν, ἐν 
Πέρσαις δὲ τὸ ἴσον ἔχειν δίκαιον νομίζεται. καὶ ὁ σὸς 

“ Ἂ ἃ γ ᾿ “- ΄- ’ 

πρῶτος πατὴρ τὰ τεταγμένα μὲν ποιεῖ τῇ πόλει, τὰ τεταγ- 
ἣν αἴ ΄ ", ἃ ᾽ » Ὧν ἷΣ Ἂ 3 ᾽ 

μένα δὲ λαμβάνει, μέτρον δὲ αὐτῷ οὐχ ἡ ψυχὴ, ἀλλ 
3 7 ὔ 53 Ἁ 3 σι 

νόμος ἐστίν. ὅπως οὖν μὴ ἀπολεῖ μαστιγούμενος, ἐπειδὰν 
ἢ 53 ἋΟ Υ 4 Ἂν ὔ -“ ΄“- 

οἰκοι ἧς, ἂν παρὰ τούτου μαθὼν ἥκῃς ἀντὶ τοῦ βασιλικοῦ 
ΝΣ Ν 3 Ὁ Ν ἴω , ἴω 

τὸ τυραννικὸν, ἐν ᾧ ἐστι τὸ πλεῖον οἴεσθαι χρῆναι πάντων 
2) 3 ᾿ Ὁ ον εν 53 ε ΄. ᾿ 

ἔχειν. Αλλ ὃ γε σὸς πατηρ; εἶπεν ὁ ἴζῦρος, δεινοτερὸς 
3 53 “ ,ὔ ἴω ἋΟὃ σ΄“ Ν᾽ 

ἐστιν, ὦ μῆτερ, διδάσκειν μεῖον ἢ πλεῖον ἔχειν" ἢ οὐχ 
δ νας, 2, “ ἣν Μ ὃ ΥὩ ὃ δίδ « “- ἴω 

ὁρᾷς, ἐφη- ὅτι καὶ Μηδους ἁπαντας δεδίδαχεν ἑαυτοῦ μεῖον 
5, Ω Ψ, ε ῳ Ν Ἁ 3, ὍΣ. 5) » , 

ἐχειν ; ὥστε θαρρει, ὡς ὃ γε σὸς πατὴρ οὔτ ἄλλον οὐδένα 
9 Ἁ σ΄ ’ ᾽ὔ 

οὔτ᾽ ἐμὲ πλεονεκτεῖν μαθόντα ἀποπέμψὉει. 

ΚΕΦ. Δ. 
Τοιαῦτα μὲν δὴ πολλὰ ἐλάλει ὁ Κῦρος" τέλος δὲ ἡ μὲν 

μήτηρ ἀπῆλθε, Κῦρος δὲ κατέμενε καὶ αὐτοῦ ἐτρέφετο. 
καὶ ταχὺ μὲν τοῖς ἡλικιώταις συνεκέκρατο ὥστε οἰκείως 

[15] 

μὲν 5.0.0. Β. οὖν δηΐθ ἐκέλευεν δ. Π)., 5... τ. 018... χὰ] ργ. ἔογίαβϑθ 
νῦν. ἐκέλευεν ἀεὶ Α.(.Ἀ.. ἐκέλευσε ἀεὶ Μ. ἐκέλευεν δεῖν 1). 1.. τηρ'. τὴν 
οἴῃ. ἃ.(.Β. σοι] σοι, ἔφη 10. ὦ οἵη. ἃ. ἤδη ἀκριβῶ] οἶδα ἀκριβῶς 
(.τὴρ- τ΄. οἵ, αὖ ναοῦ, Μ. ἔφη ρΡοϑβί οὗτος 1η1010 νϑυβιιβ, τιῦ ρσγοιηῖ- 
ποδί, }). τῶ, παρὰ] παρά τε 1)..1.9.Ψ γΟΤ, καὶ ---δίκαια] τὰ δίκαια ἐν 
πέρσαις 1). δεσπότην ἑ ἑαυτὸν 1). ἐν] καὶ ἐν Ὁ. τὰ Ὀ15 ΟΠ]. οἵ ποιεῖ ἃ 
ποιεῖ 1).Β.., ΔΙζΘγατη τὰ ὁπ. Δ, τύχη α.Νν, Ψ 5.ν.:. α. ἀπολεῖ 'ὰ. ρν.---ἢ 
ΟΟΥΤ. ἀαύχεϊ οὔ η 8.0. }). ἀπόλῃ (Α: α. ἀπολῆ 1.. ἧς Ποεϊπαογῆμπδ. [01] ἴῃς, 
εἴης α. ΟΟΤΤ., 6] τηρ΄. τυραννικὸν ἡ πλεονεξία. πλέον 1).Β. ἁπάντων 1). 
μεῖον ἢ ἈΝ εἴθ} ἸΏν ον 1)., 5868 β 5. πλεῖον, α 8. μεῖον ΡΟΠΘΏΒ. ἢ---ἔχειν ΟΠ]. 
Α.α. τηρ΄ τ. αὐτοῦ Ι. πὰλ. μαθόντα] μὴ διδάξας πλ. Ὦ. ἀποπέμ- 
ψεται 1) 

δαϊτθ Ἰαθοῦ δοΙῆαμη δὰ Ρ]αίομὶβ 
ϑγροβ.. Ρ. 9. ΘΟῊΝ, Ἐπεὶ, αυοα 
γοϑίϊαϊ, οἵ ἐπειδὴ οὐπη ἸΠΠη]νῸ 600- 
ἠαποῖα ποίαν πηιϑ δα ἼΠι68. ϑίθριι. Ἔ- 
γνω δυΐοιῃ [αοίττη νἹ ἀθύμ ΘΧχ Ἀβουρίο 
γνῶ 1. 6. γνώμη, αἴ 1). πιρ'. μαθϑῖ οοιη- 
Ρϑηάϊαμη νοῦ. ὡραῖον. 

ἡ ψυχὴ] Τυιραῖϊ τῇ ψυχῇ Χοη. αποά- 
ν]Β Δρρθύθῃϊδδ. σ'ϑητϊι8 θαυ πη] τι Οὐ] Τὴ 
ΓΘΙΆΙη οὕτῃ 410 118 ΔΙ]Οα 11} Π1}}1}] σοπη- 
τηπιη6. Π]ᾶτὴ Παογο οὐ φαδιιτη (651- 
ΑΘΓ ΘΟΥΡῚΒ. ροίϊ8. δ πι Θᾶπὶ δ[Ποὶ 
να]ρῸ ογθαϊτν. τα 6 στ σορίοβθ 
ΟΠ ΘαΙΆΒΙη. 1.1, ἀἸββοῖο. ΤΉ ΡΗ. 

τ, πρῶτος] Οτγάο Ὠδίαν δ}. Ροϑίι- 
Ἰα)αΐ καὶ ὁ σὸς πατὴρ πρῶτος. ΟΗΝ, 
Οοηῖ. δαΐθιῃ 2, 1, 11; 5» 1» 18. 

τοῦ βασιλικοῦ τὸ τυρ.] 1)᾽ΒοΥ η6ῃ 
ΘΧροηϊῦ (ὐοτητηθηΐ. 4,6, 12. ΦΌΝ, 
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“ ᾿ ἃ Ν “-“ 7 Ν 

διακεῖσθαι, ταχὺ δὲ τοὺς πατέρας αὐτῶν ἀνήρτητο, προσιὼν 
Ὡ Ἂ ͵ ΄ “- Χ - “ , 

καὶ ἔνδηλος ὧν ὅτι ἠσπάζετο αὐτῶν τοὺς υἱεῖς, ὥστε εἴ τι 
΄“- 7] ’ ᾿ “ ϑ. κ ἴω ΄ 

τοῦ βασιλέως δέοιντο, τοὺς παῖδας ἐκέλευον τοῦ ἵκύρου 
-“ 4 Ἁ σι Ψ, 

δεῖσθαι διαπράξασθαί σφισιν. ὁ δὲ ἸΚῦρος, εἰ δέοιντο 
ΚΝ “- ε - Ν Ἅ 7 Ν ᾿ς 

αὐτοῦ οἱ παῖδες, διὰ τὴν φιλανθρωπίαν καὶ φιλοτιμίαν 
Ν - ΄ ΕΣ ᾿ ͵ 

“ περὶ παντὸς ἐποιεῖτο διαπράττεσθαι. καὶ ὁ ᾿Αστυάγης ὃ τι [2] 
7] “ ΄- ᾿ ἔ 7 Ἂ ᾿ 

δέοιτο αὐτοῦ ὁ Κῦρος οὐδὲν ἐδύνατο ἀντέχειν μὴ οὐ χαρί- 
Ἁ ’ » ἴω Ψ' 

ζσθαι. καὶ γὰρ ἀσθενήσαντος αὐτοῦ οὐδέποτε ἀπέλειπε 
Χ , »ὼλΝ ΄, .. 7, 3 ν - 53 

τὸν πάππον οὐδὲ κλάων ποτε ἐπαύετο, ἀλλὰ δῆλος ἣν 
“΄“. , ΄ , ΡῈ ὔ ᾽7ὔ '' Ν. ᾿ 

πᾶσιν ὅτι ὑπερεφοβεῖτο μὴ οἱ ὁ πάππος ἀποθάνῃ" καὶ γὰρ 
Ν , , 3 ’, ΄- 9 ᾽ὔ’ 

ἐκ νυκτὸς εἴ τινος δέοιτο ᾿Αστυάγης; πρῶτος ἠσθάνετο 
΄“- ἊΣ 7 Ἂ " ᾽ 

Κῦρος καὶ πάντων ἀοκνότατα ἀνεπήδα ὑπηρετήσων ὃ τι 
7 - “ ’ὕ 7, Ν 5 

οἴοιτο χαριεῖσθαι, ὥστε παντάπασιν ἀνεκτήσατο τὸν Αστυ- 
’ὔὕ 

ἀγην. 
ΝΟ ἌΝ 5 κ 7 “ Χ Ν ᾿ 

3 ΚΚαὶ ἦν μὲν ἰσως πολυλογώτερος, ἅμα μέν διὰ τὴν παι- [3] 
7 ΨΦ 3 Ξ ε Ν σ΄ ᾿ γ , 

δείαν, ὅτι ἠναγκάζετο ὑπὸ τοῦ διδασκάλου καὶ διδόναι 
͵ - ᾽7ὔ 7 ᾿ ’ὔ’ 

λόγον ὧν ἐποίει καὶ λαμβάνειν παρ᾽ ἄλλων ὁπότε δικάζοι, 

ἔτι. δὲ καὶ διὰ τὸ φιλομαθὴς εἶναι πολλὰ μὲν αὐτὸς ἀεὶ 

τοὺς παρόντας ἀνηρώτα πῶς ἔχοντα. τυγχάνοι, καὶ ὅσα 
αὐτὸς ὑπ᾿ ἄλλων ἐρωτῷτο, διὰ τὸ ἀγχίνους εἶναι ταχὺ 
ἀπεκρίνετο, ὥστ᾽ ἐκ πάντων τούτων ἡ πολυλογία συνε- 

,ὕ ζω 3 3 ᾿Α Ν ’ὔ’ 7  ἤ “ 

λέγετο αὐτῷ" ἀλλ ὥσπερ γὰρ ἐν σώματι, ὅσοι νέοι ὄντες 
5, ἰχ 3 Ν Ν » πῆς ἃ μέγεθος ἐλαβον, ὁμως ἐμφαίνεται τὸ νεαρὸν αὐτοῖς ὃ κατη- 

“- Χ 7 ῶ 2 “ Ἶ 

γορεῖ τὴν ὀλιγοετίαν, οὕτω καὶ Κύρου ἐκ τῆς πολυλογίας 
3 ὁ ᾿ 

οὐ θράσος διεφαίνετο, ἀλλ᾽ ἁπλότης καὶ φιλοστοργία, 

1. ἀνήρτητοΊ] ἀνεκτήσατο Δ. α. ΟΟΥΤ'. 8. Υ.Τ. σὰ 8. Τῇ Υ. Ὦ. ἀνηρτήσατο ἴ,..Μ. 
ἀσπάζοιτο Ἀ. ργ. ὥστε] καὶ Δ64, Ὦ. εἴ τι] ἐπεὶ Α.(α. ΘΟΥΓ. Τηρ. τοῦ 
κύρου] κύρου 1).Ἐ. εἰ] ὅ, τι Ὁ. 2. ἀστ.] δὲ 864. Ὁ. ἀντιλέγειν 
1).α.τνῦ. Β. γὰρ ).τηρ΄. ἀπέλειπε σὐθΡ ΒΔ Ώ8. ΤΑΌΥῚ ἀπέλιπε. ΓᾺΡ τὶ 
κλαίων. ἀλλὰ δῆλος] δῆλος δὲ 1). μὴ ὅτι μὴ Α.α. ἀποθάνοι 1) ον ἐν 
νυκτὶ 1. ἢ. ΘΟΥΤ., Ὁ]. νυκτός. κῦρος] ὁ κῦρος Ὁ). . ἴσως] ὁ κῦρος 84. 
1. Β. κῦρος σα. Μ. Ηἰς 6. εἴ 1, τηρ΄. ἢ (κ' 516 ἔθγ (.) ὥσπερ (ὡς 1..) παιδίσκος 
ἔτι ἄνηβος ἃ ὧν, αιδ0 516 υἱ διηΐ ἴῃ . Ροϑβί πολυλ. 1ηϑου 10), δικάζειν Α. 
ἔτι δὲ καὶ---παρεῖναι ίοὈ. ΕἸ. 206, 21, 4ὰϊ οπι. ἀεί. τυγχάνει α.Μ.Β. 
ἀπεκρίνατο ἈΞ 6: σώμασιν 1). δἴο!. σ 5.τΥ.. τὸ ν. αὐτοῖς}. τι 8. τὸ Τ. 
α. τι ν. αὐτοῖς Τ.1Κ. τι αὐτοῖς ν. ὦ. ΒίοΡ. ὃ] ὅτι Α. κύρου] ὁ κῦρος ἴ0., οἱ 
ΙηοχΧ θρασύς. ἁπλότης ] τις ααα. Ὦ. πρᾳότης τις δίοῦ., Βεα πραό τις Α. 

Ι. ἀνήρτητο] ἀνεκτήσατο ἴῃ ΠΡΤΟΒ Ἰοψάθηβ Ἰηξουτηδύαν. 51. Αμδῇ. 2,6, 
ΤΩΘΙΙΟΤῸΒ ᾿ΠΌΡΒΙδ ΟΧ 5. 2, γ61 1, 2.90. 8: Ἱκανὸς ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν ὡς 
αα08 ΙΟΠ05 οοπέα]ῦ ϑίθρἢ. [ἢ τηδΓρ'. 

2. ἀντέχειν) [ἴδ ἀϑυτραν! Η. ατ. 2, 
2.16. ΟΗΝ. 

τὸν πάππον--Ὃὁ πάππος) ἘΘροι υΥ 
αὐτοῦ Ἰρ80 ΠοΙηϊη6, αὰο0 ὐγγὰβ αδ81 

πειστέον εἴη Κλεάρχῳ. ΥΥΤΤΕΝΒ, 
2. τὸ νεαρὸν] ΡῬΙαΐ. Ῥομηρ. 6. 2: Τῷ 

νεαρῷ καὶ ἀνθοῦντι διέφαινεν ἡ ἀκμὴ 
τὸ γεραρὸν καὶ τὸ βασιλικὸν τοῦ 

ἤθους. ΖΕΌΝ, 
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ἰχι 3.5 , ,, 2, “ δ “ 5 “ Ἃ ἴω 

ὥστ᾽ ἐπεθύμει ἂν τις ἐτι πλείω αὐτοῦ ἀκούειν ἢ σιωπῶντι 
παρεῖναι. 

Ὡς δὲ προῆγεν αὐτὸν ὁ χρόνος σὺν τῷ μεγέθει εἰς ὧραν [4] 
τοῦ πρόσηβον γενέσθαι, ἐν τούτῳ δὴ τοῖς μὲν λόγοις βρα- 

χυτέροις ἐχρῆτο καὶ δη} φωνῇ ἡσυχαιτέρᾳ, αἰδοῦς δ᾽ ἐ ἐνε- 
πίμπλατο, ὥστε καὶ ἐρυθραίνεσθαι ὁπότε συντυγχάνοι 
τοῖς πρεσβυτέροις, καὶ τὸ σκυλακῶδες τὸ πᾶσιν ὁμοίως 
προσπίπτειν οὐκέθ᾽ ὁμοίως. προπετὲς εἶχεν. οὕτω δὴ ἡ ησυ- 
χαίτερος μὲν ἦν, ἐν δὲ ταῖς συνουσίαις πάμπαν ἐπίχαρις. 
καὶ γὰρ ὅσα διαγωνίζονται πολλάκις ἥλικες πρὸς ἀλλή- 
λους, οὐχ ἃ κρείττων ἤδει ὧν, ταῦτα προυκαλεῖτο τοὺς 
συνόντας, ἀλλ᾽ ἅπερ εὖ ἤδει ἑαυτὸν ἥττονα ὄντα, ἐξῆρχε; 
φάσκων κάλλιον αὐτῶν ποιήσειν, καὶ κατῆρχεν ἤδη 
ἀναπηδῶν ἐπὶ τοὺς ἵππους ἢ διατοξευσόμενος ἢ ἢ διακον- 
τιούμενος ἀπὸ τῶν ἵππων οὔπω πάνυ ἔποχος ὦν, ἡττώ- 
μενος δὲ αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτῷ μάλιστα ἐγέλα. ὡς δ᾽ οὐκ ἀπε- 
δίδρασκεν ἐκ τοῦ ἡττᾶσθαι εἰς τὸ μὴ ποιεῖν ὃ ἡττῷτο, ἀλλ᾽ 
ἐκαλινδεῖτο ἐν τῷ πειρᾶσθαι αὖθις βέλτιον ποιεῖν, ταχὺ 

ὥστ᾽] ὥστε καὶ 1).Μ. ἐπεθύμει ἂν τις 1).(α.τηρ΄. Κ. ἐπιθυμίαν τις εἶχεν 
Δ. ἃ οὖ αυὶ εἶχε Κ. ἀκούειν αὐτοῦ 19). ὅ΄ίοὈ. 4. προσῆγεν ὅλῳ ὃ χρ. 
αὐτὸν 10. γίγνεσθαι 1). βραχυτέροις] μανοτέροις 1). ἡσυχετέρα α. 
ῬΙ. οὐ ξοτίδϑβο 10. ρυ. ἐνεπίμπλατο ] ἐνπίμπλατο Ἀ. ἐνεμπίπλατο 1). ἐνεπί- 
πλατο ἴν. ἐρυθαίνεσθαι Δ, ὁπότε καὶ σ. α.Μ. πᾶσιν ὁμοίως] πᾶσιν 
2. οὐκέτ᾽ ὀμοίως Α. οὐκέτι ὁμοίως 1. προπετῶς 1).(. 5.ν.Υ. δὴ] δὲ 
(.5.ν. πάμπαν οΟτη. 9. ἤδει ὧν] ἤδη ἦν Δ.α. ἐξῆρχε] ταῦτα ΠΣ 
9.Ά. 6. ΤΩΡ". 1. ἤδη ἀναπηδῶν ] ἢ ἢ διαναπηδῶν Δ. α.Β. ἐπὶ τοὺς ἵππους] ἐν 
τοῖς ἵπποις, ΟΟΥΤ,. 8. .» ἢ). οἱ ἢ διακοντιζόμενος ἢ ἢ διατοξευόμενος. δ. ἃ 
ἥττωτο 1). ἃ ἡττῷτο 5100. ΕἸ. 29. 72, εἰΐδηβ οὐκ ἀπεδ. --- ἄμεινον. ποιεῖν. Ηϊς 
Ἰηρ.. (. γ᾿. ὅτι ἡσσώμενος καὶ μὴ ὀργιζόμενος ἀλλ᾽ ἐπαναλαμβάνων ἐπὶ τὸ τέλειον 
ἀφικνεῖται. ἐκυλινδ. ΒΒ. Βίοῦ. βελτίων 9). 

ἢ ἃ ἐπεθύμει ρεπαεοΐ, αὖ απ Ηο- ἐπάρχω, καταρροφῶ οἱ ἀπορροφῶ νᾶ- 
ΤΩΘΥᾺΒ αἸχις βούλεσθαι ἢ οἴ ροδύ ΘΠ] ΥἹαίτ 1, 1, 4: 3. 9 οἱ το. ΝΥΊ- 
8.111. ΤΈΌΝΒ. 

σκυλακῶδες} [πηϊξαύα! ϑυπθϑῖθβ (6 ἤδη ἀναπηδῶν]) ἢ διαναπηδῶν Ρτο- 
Ῥτον. ρΡ.οολ. ΥΤ ΝΒ. ΑἸϊατὰ- αν Ὑ γυθηθδο. ἴῃ Ἐλο]ορὶβ ἰδίου. 
ΤἸΟΠΘ πι5118 δϑῦ σου ΓΟ Π6 σι] Ρ. 378. ὅϑ'6α σογίδιηθη ΘΔ] 11 ΠΟῚ 
ΡῬΙαίο Πδὶρ. 7. Ρ. 5β99 ΒΒ. ΒΟΉΝ. ἴῃ 60 οΓἵδύ, απ|8 τ]6]115 οἱ οί θυῖα5 

ταῦτα προυκαλεῖτο] ῬΙΈΘΡΟΒ. εἰς, ΘασπΠὶ δβϑοθπαοθιθῦ; Ὦϊο ΘηΪΤῚ ὈΥΙΠΊΙΙΒ 
ααάτῃ δια Ρ]αΐ., ἈὈῚ πιο τ βρὶοϊῖ, θαυϊἝδί! 018. ἃρ.18. σγδάτιθ ΠῸΠ Ῥοίογαΐ 
Μογ. Ρ.514 Β.; 622 (ὐ., οἸἴηϊββοθ θχ- Οὐυὐγιτη απ Τ]ΟΥΔΙῚ, 48] Ἰὰπὶ 8]14π|ᾶ- 
ΘΙΏ01α ΡΪϑΐ. οἱ δοπποθιμθηὶβ ν᾿ ἴπ ἰθΠῈ8 ἔποχος οἴδῖ, δ 886 ΠΥΤΩΙΟΥ ἴῃ 
ΤΠ 65. ϑΐθρῃ. 660 ἔθη ροΐθραί, [ρἹ{Ὲ} ἀΥίθ Ἰδοτι- 

ἐξῆρχε---κατῆρχεν] ἐξάρχω τηδρ]8Β ΙΆΠ4] 6Χχ θατι18 ᾿ην]οΘ μι Ὁθμγ ]Α Δ Πΐτιν. 
ναϊοῦ (6 σγαίϊοηθ οὖ ρυπο 1π||0 1.6. 5ΟΗΝ. 
ΘΟΉΒ111Ο: κατάρχω, 46 ἴδοῖο οὖ 4δ8ὶ 5. ἀλλὰ] Ῥοβί τί 510 δϑῦ οἰϊδιη 1, 5» 
ῬοΒίθυ!οΥΘ ἸηϊΠ|0. ΦΙΟ ἸηΐοῚ ἄρχω οὗ 14. ἔν. Ηοχδο!. 8ορΡ--. 

[5] 
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Ν ᾽ , ΜΕ, ἣν ἡ »"᾿ Ἑ “- “- Ψ Ν Ν 
μὲν εἰς τὸ ἴσον ἀφίκετο τῇ ἱππικῇ τοῖς ἥλιξι, ταχὺ δὲ πα- 

, Ν Ν “ “΄; 3 Ν Ἁ ᾿ “ 

ρῇει διὰ τὸ ἐρᾶν τοῦ ἔργου, ταχὺ δὲ τὰ ἐν τῷ παραδείσῳ 
μὰ ’ ν᾿ Υ 

θηρία ἀνηλώκει διώκων καὶ βάλλων καὶ κατακαίνων, ὥστε 
ὁ ᾿Αστυά ὑκέτ᾽ εἶχεν αὐτῷ συλλέγειν θηρία. καὶ ὁ ὃ Αστυάγης οὐκέτ εἶχεν αὐτῷ συλλέγειν θηρία. καὶ ὁ 

“ 8 “ 

Κῦρος αἰσθόμενος ὅτι βουλόμενος οὐ δύναιτό οἱ ζῶντα 
πολλὰ παρέχειν, ἔλεγε πρὸς αὐτὸν, Ὦ πάππε, τί σε δεῖ 
θηρία ζητοῦντα πράγματ᾽ ἔχειν ; ; ἀλλ᾽ ἐὰν ἐμὲ ἐκπέμπῃς 

ἐπὶ θήραν σὺν τῷ θείῳ, νομιῶ ὅσα ἂν ἴδω θηρία, ἐμοὶ 
6 ταῦτα τρέφεσθαι. ἐπιθυμῶν δὲ σφόδρα ἐξιέναι ἐπὶ τὴν [6] 
θήραν οὐκέθ᾽ ὁμοίως λιπαρεῖν ἐδύνατο ὥσπερ παῖς ὧν, ἀλλ᾽ 
ὀκνηρότερον προσήει. καὶ ἃ πρόσθεν τῷ Σάκᾳ διξιϊῥεθο 

Χ Ν Χ ’ὔ ἐν δ᾽) γ' 

ὅτι οὐ παρίει αὐτὸν πρὸς τὸν πάππον, αὐτὸς ἤδη Σάκας 
΄σ΄ ᾿, Ἷ Χ 5) Ν 3, 

ἑαυτῷ ἐγίγνετο᾽ οὐ γὰρ προσῇει, εἰ μὴ ἴδοι εἰ καιρὸς εἴη, 
ἴω 4 ω Υ͂ ΄- 

καὶ τοῦ Σάκα ἐδεῖτο πάντως σημαίνειν αὐτῷ ὁπότε ἐγχω- 
, [4 ε ἊἌ ᾿ς ,ὔ “), Ν ε 32 

ροίη" ὥστε ὃ Σάκας ὑπερεφίλει δὴ καὶ οἱ ἄλλοι 
,) 

πάντες. 
3 3 3, ΄ ἵ Ν 

" Ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἔγνω ὁ ̓ Αστυαγης σφόδρα αὐτὸν ἐπιθυ- 
σ΄ 37) “- ὁ τς Ν ἴω 

μοῦντα ἔξω θηρᾶν, ἐκπέμπει αὐτὸν σὺν τῷ θείῳ καὶ φύ- 
λακας συμπέμπει ἐφ᾿ ἃ ἵππων πρεσβυτέρους, ὃ ὅπως ἀπὸ τῶν 
δυσχωριῶν φυλάττοιεν αὐτὸν καὶ εἰ τῶν ἀγρίων τι φανείη 
θηρίων. ὁ οὖν Κῦρος τῶν ἑπομένων προθύμως ἐπυνθάνετο 

[7] 

δὲ τὰ] δὲ καὶ τὰ ". 
σ. 564 τηρ΄. Κὶ οὐκ ἔτ᾽ εἶχεν. 
» Ὁ. νομιῷ Ὁ. τηρ-. Γ΄ 

παραδείσσῳ Α. οὐκ ἐπεῖχεν Α. οὐκ ἐπεῖγεν 
δύναιτο! δύναται Π.α. οἱ οἵη. ἃ. ἐὰν] 

ἢ ἐμοὶ---τρ. .]σέ μοι ταῦτα τρέφειν ". 6. οὐ- 
κέθ᾽ Ἰλ. οὐκέτι ΑΔ... πρὸς τὸν ΟΠ. α,, πρὸς δά άθπβ, Τ. ἐγίνετο Ἀ. ἐγένετο 
α. ἴδοι] προΐδοι 1. ἐγχωροίη ] ἐ ἐν καιρῷ εἴη εἰσιέναι .Ε. Εὶ Ροϑῦ Ὦδος 
καὶ ὅπότε οὐκ ἐν καιρῷ, τιΊ ροβί ἐγχωροίη τηρ. Μ., καὶ ὁπότε καιρὸς εἴη Ῥῖο 
βάθη Α.α.Μ. τη ἰοχία, ααε ἀε]ονι Ζϑιηῖα8, οὐ ἰδοϊΐο ροϑβύ ὁπότε ΔαἸίο [016- 
ΤΔΌΙΠΟΥα ἴδοις ϑύθρμδπαβ, ααδ ἴῃ δηποῦ. τηθιπογαῦ [Δ] ΔΤ ἦς ΠΟῚ ὩΘΟΘΒΒΔΤ ΔΙᾺ 

β α 

ἤδη ὑπερ .. Δα]Θουοηθπη.᾽ αὐτὸν ὥσπερ Ῥοϑί ἤδη δαά, 6. τη’. 1΄. 
οἱ οἴῃ. Α.Ὁα. ἔξω θηρᾶν] τῆς ἔξω θήρας Ὠ). συμπέμπει]) ἐκπέμπει 
Β.Μ. δυσχωριῶν ΘίορΠαπιβ ροϑὲ ΡΠ] ΘΙρμυμη. δυσχερειῶν Α.}).α. δυσ- 
χεριῶν Μ. θηρίων] θηρίον Α.Ά. 5. ν.1. θηρῶν 1). σοΥν. τηρ΄. οὖν] γοῦν 
Ἐ, ὑγ. 

6. ἃ---ἐμέμφετο, αὐτὸς --ἐγίγνετο οἵ πυπίϊηρ' ἴῃ Ῥεγβῖα βίης ἴπ6 ἄδγβ οὗ 
ΑΠΌ. 3.5. ΒΕ: Ἃ γὰρ ὅτε ἐσπένδοντο Ογτιβ. πὸ 5] πρηΐου οὗ σαπηθ 15 
διεπράττοντο, μὴ κάειν τὴν βασιλέως 
χώραν, νῦν αὐτοὶ κάουσιν ὡς ἀλλοτρίαν. 

ἐγχωροίη] Η. ὅν. 2, 3» τό: ὋὉ δὲ 
ἀντέλεγεν ὃ ὅτι οὐκ ἐγχωροίη τοῖς πλεο- 
νεκτεῖν βουλομένοις μὴ οὐκ ἐκποδὼν 
ποιεῖσθαι τοὺς ἱκανωτάτους διακαλύειν. 

ἡ. θηρᾶν] ““ 1 ννα γτϑίεσ ἴο [π6 Ογτο- 
Ρϑαϊα (]. 1), νγθ 5181] πα {Πδΐ ἤκο 
οὔδηρσο Ὧδ5 [Δ Κθὴ ρἷδοθ ἴῃ [π6 πιοᾶθ 

ΒΟΙΠΘΕΪΠΊ6Β ΠΏ ΘΏ86 ΟἿ ὕΠ6586 ΡΔΥ6Β : 
ἴου θη {π6 Ὀθαβίβ ἃγ6 αἀτίνθηῃ ἱπίο 
[Π6 νΆ]]6γ8, πον Ηπα δὴ δῃθιηῦ ὃ6- 
ΒΙηα Θδο ἢ τΌοΪς, δηα {πΠ6 Πγϊηρ' {πα΄ 15 
Καρὺ ἀρ ἸπΟΘΒΒΔΠΤΥ͂ ΔΙΆΥΓΩΒ. {Π 61 50 
τητιοἢ, {πα ΠοῪ Κπονν πού ΨΏΒΘΓΘ ἴο 
50 ἴο ἔοι βαζείγ.᾽ Μοιῖου, 4 δοοοπά 
Ψοιηθν ἐϊ γονή, Ῥογϑῖα, Ρ. 393. 
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7] Ε Ἁ 7] ’ὔ ΓὟ “ ἃ ι΄ 

ποίοις οὐ χρὴ θηρίοις πελάζειν καὶ ποῖα χρὴ θαρροῦντα 
͵ ε ιν Ψ , Χ ,, ᾿,, 

διώκειν. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι ἄρκτοι πολλοὺς ἡδὴ πλησιάσαν- 
Ψ Ἂ, ΄ Ν 4 Ἂ ΄ ε 

τας διέφθειραν καὶ κάπροι καὶ λέοντες καὶ παρδάλεις, αἱ 
Ἂ;. 25) Ν ὃ (ὃ νὸ “ ὅ΄ὕ 3 Ας οι ε 

δὲ ἐλαφοι καὶ δορκάδες καὶ οἱ ἄγριοι οἷες καὶ οἱ ὄνοι οἱ 
ἄγριοι ἀσινεῖς εἰσιν. ἔλεγον δὲ καὶ τοῦτο, τὰς δυσχωρίας 
ὅτι δέοι φυλάττεσθαι οὐδὲν ἣ ἧττον ἢ τὰ θηρία" πολλοὺς 

Ν 5, 

8 γαρ ηδὴ αὐτοῖς τοῖς ἵπποις κατακρημνισθῆγαι. καὶ ὁ [8] 
“ ’ὔ ΄- Ψ 7 Ἂ 5 

Κῦρος πάντα ταῦτα ἐμάνθανε προθύμως" ὡς δὲ εἶδεν 
37. 3 ,ὔ Υ͂ » ΄ Ὁ ,᾽ 

ἐλαῴφον ἐκπηδήσασαν, πάντων ἐπιλαθόμενος ὧν ἤκουσεν 
ἐδίωκεν οὐδὲν ἄλλο ὁρῶν ἢ ὅπτῃ ἐφευγε. καίπως διαπηδῶν 
αὐτῷ ὁ ἵππος πίπτει εἰς γόνατα, καὶ μικροῦ κἀκεῖνον ἐξε- 
τραχήλισεν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπέμεινεν ὁ Κῦρος μόλις πως, 

Ἀν τροχῷ 3 7ὕ ε 5». 9 ἣν 7) 53 3 
καὶ ὁ ἵππος ἐξανέστη. ὡς δ᾽ εἰς τὸ πεδίον ἦλθεν, ἄκον- 
τίσας καταβάλλει τὴν ἔλαφον, καλόν τι χρῆμα καὶ μέγα. 

καὶ ὁ μὲν δὴ ὑπερέχαιρεν᾽ οἱ δὲ φύλακες προσελάσαντες 
ἐλοιδόρουν αὐτὸν καὶ ἔλεγον εἰς οἷον κίνδυνον ἔλθοι, καὶ 
ἔφασαν κατερεῖν αὐτοῦ. ὁ οὖν Κῦρος εἱστήκει καταβε- 

Ἁ Υ σι : ΄ σι 

βηκως, καὶ ἀκούων ταῦτα ἡνιᾶτο. ὡς δ᾽ ἤσθετο κραυγῆς; 
’ 5 Ν σ 3 “- 53 

ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὸν ἵππον ὥσπερ ἐνθουσιῶν, καὶ ὡς εἶδεν 
ἴων ᾿ , Ζ 

ἐκ τοῦ ἀντίου κάπρον προσφερόμενον, ἀντίος ἐλαύνει καὶ 
᾿4 7 γ ΩΝ 7 

διατεινάμενος εὐστόχως βάλλει εἰς τὸ μέτωπον καὶ κατέσχε 
΄ “ ’ὔ 5΄ ΄- “ 

οτὸν καπρον. ἐνταῦθα μέντοι ἠδὴ καὶ ὁ θεῖος αὐτῷ ἐλοιδο- [9] 
“- Χ 4 ΄σ 3 ΄“ 

ρεῖτο, τὴν θρασύτητα ὁρῶν. ὁ δ᾽ αὐτοῦ λοιδορουμένου 
“ τά δ 2, ΩΝ ΄“ 

ὅμως ἐδεῖτο ὅσα αὐτὸς ἔλαβε, ταῦτα ἐᾶσαι εἰσκομίσαντα 
“- “ κ Ἂ Ἁ - Ε - 3 5 

δοῦναι τῷ πάππῳ. τὸν δὲ θεῖον εἰπεῖν φασιν, ᾿Αλλ 
5 “ 5Χ.3ϑ, » Ν ’ 7 3 ὉΝ 

αἴσθηται ὅτι ἐδίωκες, οὐ σοὶ μόνον λοιδορήσεται, ἀλλὰ 
Ν 3 Ν σ 3, τα μον ’ὔ ᾽ν;  φ.᾿ ἣν 

καὶ ἐμοὶ, ὅτι σε εἴων. Ναὶ ἢν βούληται, φάναι αὐτον, 
» Ψ δ. ΤῊΝ “- ω ’ 

μαστιγωσάτω, ἐπειδὰν γε ἐγὼ δῶ αὐτῷ. καὶ σύγε, εἰ 

ὁποίοις---ὁποῖα 1). ἄρκτοι] ἃ ἄρκτοι τε }. λέοντες καὶ κάπροι 1). δες 
110 Υ1, ὄειες . ὈΓ. οἱ ὄνοι ἄγριοι Α. οἱ ἄγριοι ὄνοι α. ἀσινεῖς οτὴ. Δ. 
ἔασιν ΔΑ. ὃ. ταῦτα πάντα 1). ἐκπηδήσαντα Α.ΒΒ. σΟΥΤ. Πρ. σαν 
1 τῷ Ππ|. ὅπῃ ΔΑ.Μ. ὅποι 1).α. Β, ἐπέμενεν 1).Ἀ. καὶ ὁ] ὁ 1). 
ἀντίου] ἐναντίου 1). εὐστόχως] εὐτυχῶς Δ.(. οοΥ. τηρ΄., Μ. 0- ἀν 
αὐτὸν Δα 4. }). ἐδίωκες ἔδωκας Α. οἱ ἔογίαθβθ ἃ. ΡΥ. μόνῳ Ι. καὶ ἢν 
κἂν 1). αὐτὸν φάναι 1). 

δορκάδες] γυ 862,4; 26. ““ Π]Ι6 ῬΥΌΘᾺ] οαῖηρο Ππατιοηίθμη τϑίϊα 
οἱ ὄνοι οἱ ἄγριοι] Υ. δα 2, 4; 20. σον ψα]ηθγ6 βἰβίθρας," οοπίοχί 
χρῆμα] Ηετοαού. 1, 86: Ἔν τῷ ἘἸΒΟΠΘΙΊΒ. 

Μυσίῳ Οὐλύμπῳ ὑὸς χρῆμα γίνεται 9. σύγε] Ἦος ΡΓΘΘΟΙΡΙ ἈΡο]]οπ. 
μέγα, οἵ ὑὸς χρῆμα μέγιστον. ΗΠΤΌΗ͂. Π6 ρτοη. Ρ. 68 Λ.: Σύγε ᾿Αττικοὶ κα- 

βάλλει] Οοπί. Χοη. Ουπθρ. το, τό θάπερ καὶ τὸ ἔγωγε" τινὲς ἐν δυσὶ μέ- 
οαπὶ δηποῦ, ΘοΠ ΠΟΙ ΔΘ]. ρεσι λόγου, τοῦ γε ἐν παραθέσει κει- 

κατέσχε τὸν κάπρον] 3111} ΡᾳΠ. 2,07: μένου, ἐπεὶ αἱ ἐπεκτεινόμεναι ἐν πρώ- 
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β ΄λ. "ΜᾺ 53 θ “-“ ’ὔ “ β )λ᾿ “- 

οὐλει, ἔφη, ὦ θεῖε, τιμωρησάμενος ὃ τι βούλει ταῦτα 
ν ᾽’ὔ 7 ,ὔ ’ὔ “ 3 

ὅμως χάρισαί μοι. καὶ ὁ Κυαξάρης μέντοι τελευτῶν εἶπε, 
ἣν ἴω “ ,ὔ Ν 

Ποίει ὅπως βούλει: σὺ γὰρ νῦν γε ἡμῶν ἔοικας βασιλεὺς 
Ὁ “ ΧΝ ε “- Ε] " Ν β 5.Ν. “- 

τοείναι. οὕτω δὴ ὁ κῦρος εἰσκομίσας τὰ θηρία ἐδίδου τε τῷ [10] 
’ὔ σι ’ὔ 

πάππῳ καὶ ἔλεγεν ὅτι αὐτὸς ταῦτα θηράσειεν ἐκείνῳ. καὶ 
δ , Ἂ Ν 

τὰ ἀκόντια ἐπεδείκνυ μὲν οὗ, κατέθηκε δὲ ἡματωμένα 
“ 57 :- , ’ 5, ε Σ᾿ ΄’ 2᾽ 

ὅπου ᾧετὸ τὸν πάππον ὄψεσθαι. ὃ δὲ ᾿Αστυάγης ἀρὰ 
Ἃ ᾽ ϑ Ὡ - , Ν ὕ΄ εν “ Ν 

εἶπεν, ᾿Αλλ᾽, ὦ παῖ, δέχομαι μὲν ἔγωγε ἡδέως ὅσα συ 
᾽ς Ν ἰΑ 

δίδως, οὐ μέντοι δέομαί γε τούτων οὐδενὸς, ὥστε σε κινδυ- 
δ ᾿ΎΨι: σι 5» 9 ,, Ν Ν ’ ε , 53 

νεύειν. καὶ ὁ Ἰζῦρος ἐφη. Ἐὺΐ τοίνυν μὴ σὺ δέει, ἱκετεύω, ὦ 
΄ 3 Ὕ Ν ΓΟ ἢ ἜΡΗ ΕΝ ε 7 5. Χ ΓΞ 

πάππε, ἐμοὶ δὸς αὐτὰ, ὅπως τοῖς ἡλικιώταις ἐγὼ διαδώ. 
9 5 ΄“ ͵ σι Ἁ 

Αλλ᾽, ὦ παῖ, ἔφη ὁ ̓ Αστυάγης, καὶ ταῦτα λαβὼν διαδί- 
“ Χ ,ὔ ΄“- 7 

τ δου ὅτῳ σὺ βούλει καὶ τῶν ἄλλων ὁπόσα ἐθέλεις. καὶ ὁ [τι] 
“ Ἂ 5Ὰ7 2, “ Ν ΝΣ εἶτα ἅ7 

Κῦρος λαβὼν ἐδίδου τε ἄρας τοῖς παισὶ καὶ ἀμα ἔλεγεν, 
Ὦ παῖδες, ὡς ἄρα ἐφλυαροῦμεν ὃ ὅτε τὰ ἐν τῷ παραδείσῳ 
θηρία ἐθηρῶμεν" ὅμοιον ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι οἷόνπερ εἴ τίς 
δεδεμένα ζῷα θηρῴη. πρῶτον μὲν γὰρ ἐν μικρῷ χωρίῳ ἦν, 
ἅ7 ΝΥ Ν , Ν Ν λ 5. τὴ σῳ δ 5 
ἐπειτα λεπτὰ καὶ Ψψωραλέα, καὶ τὸ μὲν αὐτῶν χωλὸν ἣν, 

Ν Ν Ν δ 9 - "7" Ν “ 7 ε 

τὸ δὲ κολοβον" τὰ δ᾽ ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ λειμῶσι θηρία ὡς 
Ὶ ἈΝ ε Ἁ ’ὔ ς ᾿, Ἃ. 3 7 ν ε 

μεν καλα, ὡς δὲ μεγάλα, ὡς δὲ λιπαρὰ ἐφαίνετο. καὶ αἑ 

ἔφη οτη. 10. ὅ τι βούλει δα. 
ὅμως] ὅπως Α.α.. ὁ πάπ- 

βούλῃ 6. εἰ ἴῃ 110. η Ὠϊο οὐ ροβϑὺ ὅπως Ὦ. 
Ὠ.Β. οὔ. Α.α. ταῦτα] τοῦτο 1).Μ. τηρ. Κ᾿. 
πος Β. χάρισαί μοι] χαρίσαιμι ἈΑ.Ε. τ. ἡμῶν Ροβύ βασιλεὺς Ὦ. 
1ο. ἐπεδείκνυε μὲν οὗ Μ. οἵ Οὐ. ΘΟΥΤ. ἐπεδείκνυ. μὲν οὗ ἴ,. ΘΟΥΤ'.» ΘΓ ΤΙ ΡΥ. 
ἐπιδεικνυμένου. ἐπιδεικνύμενος Α. ἐδείκνυεν μὲν οὗ 1). ἐδείκνυε μὲν οὗ ἢ. κα- 
τέθηκε δὲ Τὰ. ΡΥ. τέθεικε δὲ Μ.Ε. οοττ. εὐ (αὐ. σΟΥΤ., ΡΥ.» αὖ νΙάἀδίατ, καὶ τέθεικεν, 
αὐ Γ,. ᾿γ.. καὶ τέθεικε, πο κατέθηκε δέ. δατεέδενεν, Ἀ: ἘΠΕ τθΣ ἐπα δὲ Βι δὲ] 

ππφρκνζονυ»-- --- πε συ θυ δαι 

καὶ ὁ Ὀ. σὺ] μοι Ὦ. γε οπ. Ὁ. σε οτη. Α. μὴ σὺ] σὺ μὴ Ἀ. 
ΓΛΌΥῚ δέῃ, 568 ῃ Ἀ, ἴῃ 1. ὦ ΤΉ. Ὁ. τοῖς ἡλ. ρΡοϑύ διαδῶ 1). δια- 
διδῶ ἘΝ. ὅτῳ] ὅτι Τ᾿. ᾿Γ. σὺ οτη. 10. θέλεις Δ.α. τι. ἄρας] 
ἄρα Μ., αἱ νἱ δῖαν, δὲ σοΥΥ. 5.0. 811 τα. Π), ὅτε] ὅτι Α.. ὅμοιον] ὅμοιον γὰρ 
1).Β. δδύμα Α.α.Β. δοκεῖ ἐκεῖνα Ὁ. ζῶια). ζῶα Ἀ.6.. θηρεύη Ἀ. θη- 
ρεύοι Ὁ). λεπτὰ] καὶ λεπτὰ 1. 

Ὥς καὶ ἐν τρίτοις. ἐν μὲν οὖν τῷ τόνῳ 

οὐχ οἷόν τε διελέγξαι τὴν παραγωγὴν, 
ἐν δὲ τῇ “Δωρικῇ τύγα οὔσῃ συνάγεται 
καὶ τὸ σύγε. [ΔΌΣ] Ρ]ογατηααθ 51. αὐ 
αἸρποβεὶ ΙΧ Ροββὶῦ σοῃ]αποῖίθ Δη αν βθ 
β0 Ἰερϑπάσιχη. 

τιμωρησάμενος] Αἀάαϊίατη ἴῃ ποη- 
Π111115 ὅ τι βούλει οοηΐ. αὐτὴ Η,.. 6τ. 4, 
8, 6, τιμωρήσασθαι ὅ τι δύναιτο, 566 Πς 
[οτίαϑ88 βϑὺ νϑυϊθίβϑ. ῬΤΌΧΊΤΗΙ εἰ βούλει 
ΡΟ Π5 48 ΟἸτη 1110 τηο]θϑίθ ΘΟ) η- 
ΒΘΠΆαπῚ. 

σὺ γὰρ] ΧοΠΟΡΠΟΠΙ ΟὈνο βαίτ πη 
ν]ἀοίυν τορίαπῃ 1Ππᾶ Τα Ἰογ πα ἴῃ ΡοΓ- 

νυϊραία ἄἀθ ριθῦο Ουὐῖὸ ἢβίουτϊα ΔΡ. 
ἨἩετγοαοί. 1, 114,115. ΥΥΤΤΝΒ. 

ἐθέλεις] ἴῃ ἴοττηῖβ θέλω οἵ ἐθέλω 
τὰ Ἰπαππύ 1101] ΧΟπορμοηί5, παὖ ορ6- 
ΤΆΤΩ 510 ρεγαϊτασιιβ 4] 6χ 1115 Ἰθρθιη 
αυδηάδχη νϑ Ὁ θύιιθσθ, Βδοπασῃ ααδΊα 
ααῦ ὨϊαίΒ ν 8 6] οδιιδβ, απ ΠΟΗ- 
ὨΌΠ]ΟΥατα {αἱ Ορίηϊο, ἔογπηατη θέλω 
ΡῬγοο ]ουῖῦ, ααὐ' Ἰῃ ἔογτηυ]β αα!θυ8- 
ἄδτη, νϑ]αΐ ἢν θεὸς θέλῃ, οΟ τηδ] αι Υ 
παι ἐθέλῃ. Ἰίδαθθ ἜρῸ 5θιηροῪ 1] 
σαοααθ, αὖ 81118. τη ]Π]18, νϑ]αῦ Π6]Ὸ- 
ἀοίο, τοϑυ πάσχῃ ἄποο ἐθέλω. 

Ε)) 
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Ν Μ “ ΑΨ εἶ Ν 3 Ν ε 
μὲν ἐλαῴοι ὥσπερ πτηναὶ ἥλλοντο πρὸς τὸν οὐρανὸν, οἱ 

λ “φ σ Χ δ, Ν 

δὲ κάπροι ὥσπερ τοὺς ἄνδρας φασὶ τοὺς ἀνδρείους ὁμόσε 
5 7’ ΚΝ δ “- Ψ' ἌΝ 1Ὁ “- -, 4. 3 

ἐφέροντο" ὑπὸ δὲ τῆς πλατύτητος οὐδὲ ἁμαρτεῖν οἷον τ᾽ ἢν 
8. σα 7, δ 90 { “ Ν ΄ ὩΣ 

αὐτῶν" καλλίω δὴ. ἔφη, ἐμοιγε δοκεῖ καὶ τεθνηκότα εἶναι 
“ ἊΟ ΄“ 3 ΄ Ἁ “- Ε 

ταῦτα ἢ ζῶντα ἐκεῖνα τὰ περιῳκοδομημένα. ἀλλ᾽ ἄρα ἂν, 
5, 3 - Ν εἰ Ὁ », 5. ἡλῆς 4 ἊΝ ῇ 

εφη; αφεῖεν καὶ ὑμᾶς οἱ πατέρες ἐπὶ θηραν ; Καὶ ῥᾳδίως 
5 Ἃ 52᾽, “.}.,3 7, Ψ ἈΝ τς σι ᾿ 3 

12γ ἂν, ἐφασαν, εἰ Αστυάγης κελεύοι. καὶ ὁ Κῦρος εἶπε, [τ2] 
7 3 ὋΟὃ δι νι 9 ’ 7 7 ᾿ ΔΟὃ 5 

Τὶς οὖν ἂν ημῖν Αστυάγει μνησθείη ; Τὶς γαρ ἂν, ἐφα- 
“ [2 , ων 3 ᾿ ἊΝ Ἂ Ζ 5, 

σαν, σοῦ γε ἱκανώτερος πεῖσαι : Δλλὰ μὰ τὸν Δία, ἐφη; 
ἄν μὲν οὐκ οἶδ᾽ ὃ ὅστις ἄνθρωπος γεγένημαι" οὐδὲ γὰρ οἷός 

4 

τ᾿ εἰμὶ λέγει ἐ ἔγωγε οὐδ᾽ ἀναβλέπειν πρὸς τὸν πάππον ἐκ 

τοῦ ἴσου ἔτι δύναμαι. ἢν δὲ τοσοῦτον ἐπιδιδῶ, δέδοικα, 
3) Χ ,ὔ ,ὔ ὈΆΑΡΟ 7 ’ὔ Ζ 

ἐφη. μὴ παντάπασι βλαξ τις καὶ ἠλίθιος γένωμαι. παιδά- 
9 δ ’ ΄- ’ 53 ΄- 

ριον δ᾽ ὧν δεινότατος λαλεῖν ἐδόκουν εἶναι. καὶ οἱ παῖδες 
3 Ἂν Ψ Ἀ σι Ἁ « “" ὔ 

εἶπον, ἸΤΠονηρὸν λέγεις τὸ πρᾶγμα, εἰ μηδ᾽ ὑπερ ἡμῶν, ἂν 
͵ὔ ᾽ 4 3 9 ΒΥ Ν ον  πΐπΐ Ἁ 

τι δέῃ, δυνήσει πράττειν, ἀλλ᾽ ἄλλου τινὸς τὸ ἐπὶ σε 
3 ’ 322) ΄- ς ΄“ 5 7 Ἁ σι « σ΄ 

ἀναγκὴ ἐσται δεῖσθαι ἡμᾶς. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ἸΚῦρος [153] 
3 Χχ ᾿ς “ 3 αν 7] «ε ΄“- ΄“ 

ἐδήχθη, καὶ σιγῇ ἀπελθὼν διακελευσάμενος ἑαυτῷ τολμᾶν 
ἀπ 4 » ΄ ᾽ Ἂ , 5 Ν 
εἰσῆλθεν, ἐπιβουλεύσας ὅπως ἂν ἀλυπότατα εἴποι πρὸς 

»ὖ Ψν 7 ΄΄ -ι ἷὩ 

τὸν πάππον καὶ διαπράζειεν αὑτῷ τε καὶ τοῖς παισὶν ὧν 
7’, , 5, ἴξὶ 

ἐδέοντο. ἤρξατο οὖν ὧδε. 
Π} ΄, Μ΄" 5 3, 3 ὃ “- “ 9 “ 

ἰπέ μοι, ἐφη; ὦ πάππε, ἣν τις ἀποδρᾷ σε τῶν οἰκετῶν 
ἣγ 7 ᾿ ᾽ 5 ἴω 7 ᾽ ἰὼν 57 ἋῸὈ ͵ 

καὶ λάβῃς αὑὐτον, τί αὐτῷ χρήσει; Τί ἄλλο, ἐφη. ἢ δησας 
5 “4 3 »" δὰ Ἁ 5 “4 υν, δ 

ἐργάζεσθαι ἀναγκάσω; Ἣν δὲ αὐτόματος πάλιν ἔλθῃ, 
΄ ’ Ν 2᾽ "ν ’ὔ , ΣΝ 

πῶς ποιήσεις : Τί δε, ἐφη. εἰ μὴ μαστιγώσας γε, ἵνα μὴ 

ἥλλαντο (ἃ. ΠΟΥ. 8.0. ἥλοντο 2.Ε. - πρὸς] εἰς 6. δὴ] δ᾽ 9). ἄρα ἈΠ ἥλλ ρ ὴ ἄρ 
τὴν θήραν 1). 1 τ᾿ Α. Ἔ. οὐ 1ἴὴ τὰϑ. . κελεύει Δ. Ἀ. 12. οὖν ἂν] ἃ ἂν 
οὖν ἡμῖν] ὑμῖν 10. ὑμῶν Μ. ,ἀστυάγει; πρὸς ἀστυάγην 2.Ἀ. πρὸς τηρ΄. 
ΥΤ. οὐ ἄγη τὴ 10. 1. τὸν δία] τὴν ἥραν Ὁ). λέγειν ἔ ἔ. οἷός τ᾽ εἰμὶ ΠΡ 

1 

δεινότατος ἰ,ΘΟΠΟΙΪανγῖα5. [ΛΌΤῚ δεινότατον. πρᾶγμα] εἶναι δα. 1. ἂν 1). 
ὍΓη, λας δέν. Υ: δυνήσει 10. δυνήσῃ Α.α.Ά. σὲ] σοὶ 1).Ἀ. δεῖσθαι 
-ἐδ. καὶ (. τηρ. ΤΥ. 12. εἰσῆλθεν καὶ ἐπιβ. ἡ. πῶς Ὁ. αὐτῷ ἢ. οὖν 
οτη. 9). γοῦν Κ, ΡΥ. αἰ σε Α. ἀποδράσῃ 1).. ἀποδρᾷ (.Μ. εὖ τηοχ 
οἰκετῶν σε. χρήσει Β. ΡΓ. χρήσῃ Α.Β. οοτν. α.Β. χρῇ 9.. Ἰάδπη]αθ ἀναγκάζω, 
ποιεῖς, χρῶμαι, Μ. ἄχλον δ᾽ ἄλλο Ὁ. δὴ ἄλλο Μ. δήσας] αὐτὸν Δα. 1). 
πάλιν ἔλθῃ σοι πάλιν ἐπέλθῃ 1). σοι πάλιν ἔλθῃ ἈἘ. ποιήσης Ο.Ὰ. ρὑγ. 
εἰ μὴ] ἢ ἢ μαστ.---ἀρχῆς 1). ἴὴ Βυχμηπηᾶ ΡΔΡΊΠδ. 

11. ἥλλοντο πρὸς τὸν οὐρανὸν] ΟΟὨ[, 
δ 6,1, 8. ΒΟΗΝ, ᾿Πθοογα8. ὅ, 
144: Ἔς οὐρανὸν ὕμμιν ἁλεῦμαι. 

12. τὸν Δία] τὴν Ἥραν, τι Ὁ., 8, 4, 
12, Θ΄ 8110] 5906 80. Χϑῃορῇ. 

12. χαρίεν] ἤπυπο Δα]θοίν!, αἸύθγιιτη 
ΔΟνΟΥΙ ἀοσθηίαπι ρου Ἰοὺ [ὐπιδίαι, 

86 ΔΑΠΔ0. 2, 5» 12 οἰϊαίαϑ8. 
ἀποβουκολήσαιμι] 851, αὖ πηλ1π|8 θὰ- 

Ὀυ]οιιθ, ἃ ρτορθ βθάπιοθβ ῬΘΓΘΙΘΠῚ. 
ΥΥΤΓΕΝΒ. Θυὶ ρΙυσίτηα δααϊᾶϊι 
ΒΙ ΠῚ }0]1618. οὖ σοπῃροβιζουιμη. ΘΧΘΙΏ Ϊἃ, 
απὸ οὐαπὶ 8}118 ν. ἴῃ Πο5. τορι. 



ΠῚ ΤΥ. ὁῦ 

αὖθις τοῦτο ποιῇ, ἐξ ἀρχῆς χρήσομαι; Ὥρα ἂν, ἐφη ὁ 
Κῦρος, σοὶ παρασκευάζεσθαι εἴη ὅτῳ μαστιγώσεις με, ὡς 
βουλεύομαί γε ὅπως σε ἀποδρῶ λαβὼν τοὺς ἡλικιώτας ἐπὶ 
θήραν. καὶ ὁ ̓ Αστυάγης, Καλῶς, ἔφη, ἐποίησας προειπών᾽ 
ἔνδοθεν γὰρ, ἔφη, ἀπαγορεύω σοι μὴ κινεῖσθαι. χαρίεν 
γὰρ, ἔφη, εἰ ἕνεκα κρεαδίων τῇ θυγατρὶ τὸν παῖδα ἀποβου- 

14 κολήσαιμι. ἀκούσας ταῦτα ὃ Κῦρος ἐπείθετο μὲν καὶ 
ἔμεινεν, ἀνιαρὸς δὲ καὶ “σκυθρωπὸς ὧν σιωπῇ διῆγεν. ὁ 
μέντοι ᾿Αστυάγης ἐπεὶ ἔγνω αὐτὸν λυπούμενον ἰσχυρῶς, 
βουλόμενος αὐτῷ χαρίζεσθαι ἐξάγει ἐπὶ θήραν, καὶ πεζοὺς 
πολλοὺς καὶ ἱππέας συναλίσας καὶ τοὺς παῖδας καὶ συν- 
ελάσας εἰς τὰ ἱππάσιμα χωρία τὰ θηρία ἐποίησε μεγάλην 
θήραν. καὶ βασιλικῶς δὴ παρὼν αὐτὸς ἀπηγόρευε μηδένα 
βάλλειν, πρὶν Κῦρος ἐμπλησθείη θηρῶν. ὃ δὲ Κῦρος οὐκ 
εἴα κωλύειν, ἀλλ᾽, ἘΠ βούλει, ἔφη, ὦ πάππε, ἡδέως με 
θηρᾶν, ἄφες τοὺς κατ᾽ ἐμὲ πάντας διώκειν καὶ ἀγωνίζεσθαι 

τς ὅπως ἕκαστος κράτιστα δύναιτο. ἐνταῦθα δὴ ὁ ̓ Αστυάγης [15] 
ἀφίησι, καὶ στὰς ἐθεᾶτο ἁμιλλωμένους ἐπὶ τὰ θηρία καὶ 
φιλονεικοῦντας καὶ διώκοντας καὶ ἀκοντίζοντας. καὶ Κύρῳ 
ἥδετο οὐ δυναμένῳ σιγᾶν ὑπὸ τῆς ἡδονῆς, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

[14] 

ποιῇ Μ. ποιοῖ Α. Ὁ. α. ποιεῖ Β. ἐξ] ἔπειτα ἐξ 1).(. 5.ν.γτ. Β. πα- 
ρασκ. σοι 1). ὅπῃ με μαστιγώσης Ὁ. πῶς Ὁ καὶ ὃ ἀ. α. τηρ.Γ 
καλῶς ἔφη) ἔφη καλῶς Ἀ. γὰρ ἔφη] γὰρ Ὁ. χαρίεν }. ,Χάριεν. Α.Ὁ.8. 
εἰ ἕνεκα] εἶναι εἰ εἵνεκα (. εἴ αυὶ ἕνεκα ΜΆ. εἶναι εἵνεκα 1. εἶναι εἰ ἕνεκα Μ. 
κρεαδίων]) ῬΟΙΙῸΧ 6, 22. 14. ἀκούσας δὴ ταῦτα 10. ἔμενεν 1). ὧν 
ὧν καὶ 10. χαρίσασθαι }. πολλοὺς δηΐθ πεζοὺς (ὐ. ροβϑὺ ἱππέας Β., 4] 
ῬΓ. [οτίαββθ ἱππεῖς. τὰ θηρία οτα. Ὁ. δὴ] δὲ Ὁ. αὐτὸς παρὼν 1). 
ἀπηγόρευσεν ἴογία586 Π). ρΥ. ἐμπλησθῇ ἈΆ., 564 ἢ 1ῃ 11. θηρῶν] βάλλων Ὦ. 
εἰ] ἢ Α. ἔφη οτα. Ὁ πάντας τοὺς κατ᾽ ἐμὲ 1). διαγωνίζεσθαι 1). 
κράτιστα] τὰ κράτιστα 0). 15. φιλονικ. ἃ. κύρῳ] τῷ κύρῳ Ὁ. 

ὥρα ἂν---εἴη) ὅϊπα οὖν 516 5. 28. ο΄ βυζον ἀποτμηθῆναι. ΑΛθπὶ ΠΠΟΥΘΠῚ 
1ηἴτἃ 2, 1, 43: 4» 4» 5: 5ΟΗΝ. 

14. πρὶν Κῦρος ἐμπλησθείη θηρῶν] 
Ναοροίθιη Αβίγαρι8 ᾿ῃ8Ι]0Ὼ1 Ὀθηθῆοὶο 
δ πιθου] βύπαβί, Ἰάθοααθ τϑρίυπῃ 11} 
ααθηαδπη ΠΟΠΟΙΘΠῚ ΘΟΙΙ 68 ῬΓϑοϑύδυθ 
νοὶ. Αρυα ΡῬρυβὰβ δαΐθιῃ ἴῃ νθηδ- 
οπθ ὨΘΙΏ]ηΪ, ὈΙΙ αΒα18ΠΊ ΤῸΧ [δ] τὴ 
οι διδοῖ, θθϑίδηῃ [οχγο Πουϊς. πα 
Οἰεβίαβ Ῥϑυβ. ἃΡ. Ῥμοῖ. Ἵοοᾶ. 72, Ρ. 

.41, 25: Μετεώρου δὲ φερομένου τοῦ 
θηρίου, βάλλει ἀκοντίῳ Μεγάβυζος καὶ 
ἀναιρεῖ. καὶ ὀργίζεται ᾿Αρτοξέρξης, ὅτι 
πρὶν ἢ αὐτὸς τύχη Μεγάβυζος ἔβαλε, 
καὶ προστάσσει τὴν κεφαλὴν τὸν Μεγά- 

ΒΒΌ1115586. Αὐΐαχούχϑιη ΓΟΠρΡΊ ΤΩ Πα 
ἰεϑίδίαν ῬΙαίανοἢ. ΔΡορμίῃ. Ρ. 175 Ὁ: 
Πρῶτος δὲ πρωτοβολεῖν ἐκέλευσε τῶν 
συγκυνηγετούντων τοὺς δυναμένους καὶ 
βουλομένους. Ἡ ΤΟΗ. 

δύναιτο] Ορίαθναμη ροβί ᾿τηρογᾶ- 
{ἸνΠ ΤΟΒΕ] ὃ, 2, τύ: Κέλευε αὐτοὺς 
ὁπόσα ἕκαστος δύναιτο πορίσαι μοι χρή- 
ματα. 3, 2, 80: Τοῖς παρ᾽ ὑμῶν ὑμεῖς 
αὖ ἐπιστέλλετε ὅτι ὑμῖν σύμφορον δο- 
κοίη εἶναι. 

1 τὰ ἁμιλλωμένους ἐπὶ τὰ θηρία] 
ΔηΔΡ. 3, 4, 44: Ὥρμησαν ἁμιλλᾶσθαι 
ἐπὶ τὸ ἄκρον. 

2, 
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᾽ ’ 5 7 ς ῇ ᾿ 7 « 

σκυλακι γενναίῳ ἀνακλάζοντι, ὁπότε πλησιάζοι θηρίῳ, καὶ 
ταρακαλοῦντι ὀνομαστὶ ἐκαστον. 

κ- Ν ἴω 3 7 Ἄ ’ὔ ἴω 

λῶντα αὐτὸν ὁρῶν ηὐφραίνετο, τὸν δέ τινα καὶ ἐπαινοῦντα 
8... ὦ 3 ’ »Ὸ» ε ΄-. ΄΄ 7 9 5 

αὐτὸν ἠσθάνετο οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν φθονερῶς. τέλος δ᾽ οὖν 
Ν 7 μ“, ς 3 Ψ 5 ’ ν Ἄ Ν 

πολλὰ θηρία ἐχωὼν ὁ ᾿Αστυάγης ἀπῇει. καὶ τὸ λοιπὸν 
Ψ Υ "Ὁ “ ’ὔ Υ , -᾽ 

οὕτως ἥσθη τῇ τότε θήρᾳ ὦστε ἀεὶ ὁπότε οἷον τ᾽ εἴη συν- 
4 “ ΄ , ἷ ΧΝ ᾽ 

εξήει τῷ Κύρῳ, καὶ ἄλλους τε πολλοὺς παρελάμβανε καὶ 
ἊΝ ΤᾺ τὰ άᾷ ω Ἂς Ἁ Χ ΄σ Ψ 

τοὺς παῖδας ἵζύρου ἕνεκα. τὸν μὲν δὴ πλεῖστον χρόνον 
ν “ Ψ' ἴω σ΄ ἴω Ἂ, ΄- 

οὕτω διῆγεν ὁ Κῦρος, πᾶσιν ἡδονῆς μὲν καὶ ἀγαθοῦ τινος 
ΟΝ ΄- Ἂ 

συναίτιος ὧν, κακοῦ δὲ οὐδενός. 
3 Ἀ Ἁ ἈΝ ᾿ ὃ ε 7 57 ͵΄ 3 βὼ». 

Αμφὶ δὲ τὰ πέντε ἢ ἑκκαίδεκα ἐτὴ γενομένου αὐτοῦ ὁ 
υἱὸς τοῦ ᾿Ασσυρίων βασιλέως γαμεῖν μέλλων ἐπεθύμησεν 
αὐτὸς θηρᾶσαι εἰς τοῦτον τὸν χρόνον. ἀκούων οὖν ἐν τοῖς 
μεθορίοις τοῖς τε αὑτῶν καὶ τοῖς Μήδων πολλὰ θηρία εἶναι 

3 7 Ἂ ἊΝ , “- Ψ “- 

ἀθήρευτα διὰ τὸν πόλεμον, ἐνταῦθα ἐπεθύμησεν ἐξελθεῖν. 
σ“ 3 5 “- 4 ς 7 7 Ἁ 

ὅπως οὖν ἀσφαλῶς θηρῴη, ἱππέας τε προσέλαβε πολλοὺς 
Ἀ ἡ 2᾽ ΄σ ΄“- Ν 

καὶ πελταστὰς, οἵτινες ἔμελλον αὐτῷ ἐκ τῶν λασίων τὰ 
, 5 “ 3 τς 5 Ψ ἣν τ ϑὺν 3 ’ 

θηρία ἐξελᾶν εἰς τὰ ἐργάσιμά τε καὶ εὐήλατα. αφικόμενος 
δὲ ὅπου ἦν αὐτοῖς τὰ φρούρια καὶ ἡ φυλακὴ, ἐνταῦθα 

δ 

ἐδειπνοποιεῖτο, ὡς πρῷ τῇ ὑστεραίᾳ θηράσων. ἤδη δὲ 
ἑσπέρας γενομένης ἡ διαδοχὴ τῇ πρόσθεν φυλακῇ ἔρχεται 
᾽ , Ἄν Ὁ ΄ Ν 7 3 53 » “ Χ 

ἐκ πόλεως καὶ ἱππεῖς καὶ πεζοί. ἔδοξεν οὖν αὐτῷ πολλὴ 

Ν “ ᾿Ν 
και Του μὲν καταγε- 

ἀναγκάζοντι 1).(. 
τοῦ] τὸν 1). 
ὁπωσοῦν Ιλ. 
δενί Ὁ). τ6. δὲ] γοῦν Β. 
νου αὐτοῦ ΔΑ.α. αὐτοῦ γιγνομένου 1). 
ρευτα] ἅτε ἀθ. ὄντα 1). 

πλησιάσει, 564 εἰ 5. ν. ἴῃ 1π|, Β. 
καταγελῶντος Δ.Ό. ργ. 

ἥσθη τῇ τότε θήρᾳ] ἥδετο τῇ θήρᾳ Ὦ. 
ἐκδέκα 10. 

δασίων ἰν. τ 

ὀνόματι ἴὰ. ῬΥ. 
«ε “ τ .-« 

ὁπωστιοῦν ὅπως γοῦν Α.α. 

πρῷ] πρὸ, υὖ νἸάἀοίαν, αὐ. ἈΓ.» 4] πρὼν (8516) ΘΟΥΓ, πρὸς ΑΙΠΒ. πρὼ ᾿πβουΐο 8.0.0. 
ὶ Ὁ. 1. γιγνομένης 10. 

εὐφραίνετο] ἴπ ηὐφραίνετο σΟη86Πη- 
πλπ ΙὈΥΤῚ 2, 2, 5» δυρτηθηΐμμ, τ 
ΟἸΊΠ685 ΠΟΟ 000, ἴῃ [Δ }}}0 15 Ῥ]ΘΓ Πα 116 
ὩΘρΊ]Ισοηΐθβ. (ὑποα σοηῃδβίδηου γυϑϑί]- 
τποηάπτη αἸΧῚ ργϑῖ, δα ΔΠΔ}0. Ρῥ. ΧΙ. 

οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν φθονερῶς δὰ ἐπαι- 
νοῦντα ΥοίογαΥ. 

τὸ λοιπὸν αἸοίαμη τ 2, 2, 24, οἱ 
ΔΠ1ΡῚ ΡΥῸ ροϑβίβδ. 

ἡδονῆς---κακοῦ]) δι ἔογ Ἰοοιβ σοτη- 
ΤῊ Π18 1Π ΒΙρΡΉΪΠΟΔΙΊΟΠ 6. ΤῸ ρΊθθ 1Π610]15 
ἃς. ὈδποΠορθηῖς. Ἑερμαηΐαβ. ϑίοῦ. 
ΘΥΤΩ. ,.46, Ρ. 335: ᾿Αγαθῶν μὲν πάν- 
των αἴτιος ἐσεῖται, κακῶν (]. κακῶ [1. 
91Ν}).) δὲ οὐδενός. Ρ]αῖ. Ἰύριηῃ. Ῥ. 
όρο ἴὰ., ΡΠ Ρ. 4406 Ο., εἴς, Αὐιβίιθβ 

δὴ] οὖν α. οὐ- 
“γενομένου αὐτοῦ Η.Ν. γινομέ- 

τοῦ] ὃ τοῦ τῶν 1). αὐτῶν Δ, Ἀ. ἀθή- 
εἰς} ἐς Α.Ο.Β., ἡ οτα. Δ. ἢ, 

πόλεος Α. ἱππῆς 

ΤΌ]: 10 Ὁ: 85. Δ: δα. ν. Ἡ, ἃ,: 80: 
ΥΤΓΙΓΈΝΒ. 

τῶν ᾿Ασσυρίων βασιλέως] ΝερῚΒ πο- 
ΤΩΘῊ ἰδοθδί οἰ 1, 5, 2; 451, 8, αποᾶ, 
τὖ ἴῃ τ ἢεῖα, 1086 ἱρποταγοθῦ, τι 8 πὴ 
Ζρθαηϊι5 ΔΙ νου. 

πρῷ} Κογπα Ἰορὶπηαὰ Ρ]ΘΓ 116 
Δ Ὀο] 18 ἀριια ΧΕΠπορποπίοιῃ, πὖ αἸχὶ δα 
Η. ὅτ. 1,1, 20, οὐ ργοῖ, δα ΑΠδὉ. ῥΡ. 'χ, 
Ὦ]Ο ᾿ρΡ886 ἸΡιόταπι νατιθίαϊοβ οϑίθμ  ππὶ 
ααοτηοᾶο 11 γαυῖοβ ΟὈδυαροίθοουϊ. 

17. διαδοχῇ---τῇ φυλακῇ] 1. νθ1- 
θα διαδέχεσθαι ἀαἴϊνο ̓ )απρῆθαν ἴῃ ρα 
8, 6, 134. 5ΟΗΝ. δὲς ἐκ διαδοχῆς ἀλ- 
λύει Τοιμοϑίῃ. Ρ. 406, 1, οὐ 4111 αᾶ 
'Πο5. δίορῃ. οἰαί, 

[16] 

[17] 
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κ - , κ᾿ ε πο 3 ᾿ 7 
στρατιὰ παρεῖναι" δύο γὰρ ὁμοῦ ἦσαν φυλακαὶ, πολλοὺς 

ΝᾺ Ὁ ,ὔ « ἅ » ᾿ς 3 

τε αὐτὸς ἧκεν ἔχων ἱππέας καὶ πεζούς. ἐβουλεύσατο οὖν 
7 [ΩῚ “κ᾿ τι ΄“ Ν Ἷ 

κράτιστον εἶναι λεηλατῆσαι ἐκ τῆς Μηδικῆς, καὶ λαμπρο- 
΄ 5» Ἃ “- Ν 7 “- , ἂ “ἐ , Ἂ 

τερὸν τ᾽ ἂν φανῆναι τὸ ἔργον τῆς θῆρας καὶ ἱερείων ἂν 
Χ » 7 4’ ὦν ,ὔ “ Χ Ἦ»5 ἣ, 

πολλὴν ἀφθονίαν ἐνόμιζε γενέσθαι. οὕτω δὴ πρῷ ἀναστὰς 
ΚῊ Ἂν ’ Ν ᾿Ὶ Ν Ψ 5 , 

ἦγε τὸ στράτευμα, καὶ τοὺς μὲν πεζοὺς κατέλιπεν ἀθρόους 
- : Ν Ἁ - Ψ ΄ Ν 

ἐν τοῖς μεθορίοις, αὐτὸς δὲ τοῖς ἵπποις προσελάσας πρὸς 
Ν) ἴω 7 " Ν Ὰ , Ν 7 

τὰ τῶν Μηδων φρούρια, τοὺς μὲν βελτίστους καὶ πλει- 
, ΟῚ ΄σι ΄“- Ἶφ Ἧ 

στους ἔχων μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἐνταῦθα κατέμεινεν, ὡς μὴ βοη- 
“ “ ᾽ Ἂ » Ἄ 

θοῖεν οἱ φρουροὶ τῶν Μήδων ἐπὶ τοὺς καταθέοντας, τοὺς 
»“»" 77ἷ ,ὕ] ΄σο 

δ᾽ ἐπιτηδείους ἀφῆκε κατὰ φυλὰς ἄλλους ἄλλοσε καταθεῖν, 
ἌΧ Ὁ» 7 σ“ 5 ξ΄ ᾽ , Ἶ 

καὶ ἐκέλευσε περιβαλλομένους ὁτῷ τις ἐπιτυγχάνοι ἐλαύνειν 
Χ ἕ ΧᾺ “- »,ὔ 

πρὸς ἑαυτόν. οἱ μὲν δὴ ταῦτα ἔπραττον. 
᾿Ά Ὰ τὸς », 4 4 ,ὔ 3 - 

,“Σημανθέντων δὲ τῷ Ἀστυάγει ὅτι πολέμιοί εἰσιν ἐν τῇ 
χώρᾳ, ἐξεβοήθει καὶ αὐτὸς πρὸς τὰ ὅρια σὺν τοῖς περὶ 
αὐτὸν καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ ὡσαύτως σὺν τοῖς παρατυχοῦσιν 
ἱππόταις, καὶ τοῖς ἄλλοις δὲ ἐσήμαινε πᾶσιν ἐκβοηθεῖν. 
ε Ν 5 Χ 3. ᾽7ὔ - 3 7, 
ὡς δὲ εἰδον πολλοὺς ἀνθρώπους τῶν Ασσυρίων συν- 

᾿, Ἁ 5, ͵ 

τεταγμένους καὶ τοὺς ἱππέας ἡσυχίαν ἔχοντας, ἔστησαν καὶ 
« “- Ἁ σι ΄ σι δ 5) 

οἱ Μῆδοι. ὁ δὲ ἸἹζῦρος ὁρῶν ἐκβοηθοῦντας καὶ τοὺς ἄλλους 
Ν ΕῚ ἴω Ν ἐν σ΄ , Ψ 3 Χ 

πασσυδὶ, ἐκβοηθεῖ καὶ αὐτὸς πρῶτον τότε ὅπλα ἐνδὺς, 
,ὔ , δ 7 » ΄- 5 ͵ 

οὔποτε οἰόμενος" οὕτως ἐπεθύμει αὐτοῖς ἐξοπλίσασθαι" 

-γὰρ] μὲν 1). μὲν α. ὁμοῦ ἦσαν φυλάξαι Α.Ὁ. ργ., κ ιν. ῦ. φυλακαὶ ὁμοῦ 
οὖσαι 1). ργυ. " ἦσαν ΟΟΥΤ., Κ. πολλούς τε] καὶ πολλούς τε Α. σα... πολλοὶ δὲ 
οὗς Ὁ. ἱερίων 1). ἂν πολλὴν] παμπόλλην Δ. Ὁ. οἱ ἂν Δα ἀδῃ5 5.ν. Β. 
γενήσεσθαι Ὁ). ΤΑΡτὶ πρωί. τὸ στράτευμα] στράτευμα . τὸν στρατὸν 10. 
καταλείπει Ὁ. προσπελάσας 5. μεθ᾽ αὐτοῦ (816) 10. ἐκέλευε 0.α.Ἀ. 
ϑυιᾶδ8 ν. Περιβαλλομένους. περιβαλομ. Α. ὅτῳ] ὃ ὅπως Ἀ:0. σου: 
α.ἢ. δυϊάδβ. ἐπιτυγχάνοι ἈΝ. δυίαδδβ. ἐπιτυγχάνει ἐντυγχάνοι 2. ἑαυ- 
τόν] τοῦτον Α.(.. αὐτόν ϑ'υ]α 68. 18. ἀστυάγῃ 0. ἐν τῇ χώρᾳ] ἐπὶ 
τῆς χώρας ἮΝ. ργ. ἐκβοηθεῖ 10. πρὸς] εἰς Β. ἢ ὄρεια 1). ἐσή- 
μαινε] αινε ἴῃ 11. Ὁ. ἀνθρώπων ἸᾺ. ὁ δὲ] ὁ Ὁ. πανσυδία 1). ΡΥ. 
ΔΌταΒο α. πασσυδεὶ Ἀ.. ΡΥ. 

ἱερείων] Ῥεοσυα!Π1, ΠΟῊ νἹΟ πη δυτη, Αρθ5. 2, 10 πασσυδίᾳ ΡΙῸ πασσυδὲ τ6- 
τι ΑΥΤΆ: 40. 4.2.0.» .5. Ἢ’ 12, οἵ δρᾷ ϑιιμψαΐαμπῃ 510 Θχ ὈΟΠῚΒ ΟἹ] Π118, ΤΠ] ΓΠΙΠΩ 
8105 τηι]ΐζοβ. ΗΠ ΤῸ ὨΪΒῚ ΒΙΟ ἀποαπι νουτπη 5ὶ0 πασσυδίᾳ, 

περιβαλλομ.] Οοηΐ. Ἥ. 6τ. 4, 8, 18. οἱ 6ρῸ σΟΠἤδοοταπι δα Αροϑιϊαιπη. Υ͂. 
18. ἀνθρώπους) Ρεαϊίο5. ΞΟΗΝ. δα “65. Βίθρῃ. 
ὁρῶν ἐκβοηθοῦντας καὶ τοὺς ἄλλους οὔποτε οἰόμενος] Η. Οἵ. 2, 4; 18: 

πασσυδὶ, ἐκβοηθεῖ καὶ αὐτός] δῖα 5Β.ρ6 Νῦν τοι ͵ , παραγεγένηνται οὗ οὗτοι μὲν 
1η τιγοα 6 τη ΘΠ} 1Ὸ ΡΟὨΪἴτι: Ραγουα. οὔποτε ᾧοντο, ἡμεῖς δὲ ἀεὶ ηὐχόμεθα. 
ΑὙΒΙΟΡΙ. ΡΙαΐ. τοδ4: Ὅμως δ᾽ ἐπειδὴ ἐξοπλίσασθαι 1 ψογρυτα ἐξοπλί- 
καὶ τὸν οἶνον ἠξίους πίνειν, ξυνεκποτέέξ ζεσθαι αὐἱὰ ἀἰΠἔογαῦ ἃ 5᾽Πηρ]1ςἱ ὁπλί- 
ἐστί σοι καὶ τὴν τρύγα. Τηΐτα 7, 5,» 4]. ζεσθαι, ἀοσὰὶ 'π [πᾶϊορ δὰ Απδδβίη 

πασσυδὶ] αστῃ Η. Ὅτ. 4; 4,9 εὖ ν. Τιθέναι Ρ. 465 ε4. Οχοη. ὅΟΗΝ, 

[18] 
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μάλα. δὲ καλὰ ἦν καὶ ἁρμόττοντα αὐτῷ ἃ ὃ πάππος περὶ 
τὸ σῶμα ἐπεποίητο. οὕτω δὴ ἐξοπλισάμενος προσήλασε 
τῷ ἵππῳ. καὶ ὁ ̓ Αστυάγης ἐθαύμασε μὲν τίνος κελεύσαν- 

1 τὸς ἥκοι, ὅμως δὲ εἶπεν αὐτῷ μένειν παρ᾽ ἑαυτόν. ὁ δὲ[τ9] 
Κῦρος ὡς εἶδε πολλοὺς ἱππέας ἀντίους, ἤρετο, Ἦ οὗτοι, 
5 53 ΄, ΄ 7] » δ 3 ᾽ “- 

ἐφη:. ὦ πάππε, πολέμιοι εἰσιν, οἱ ἐφεστήκασι τοῖς ἵπποις 
5. οὗ "ἢ ΄, μὰ 9 ΡΥ ΤΕΣ 2, ε 
ηρέμα:; 1]ολέμιοι μέντοι, ἐεφη. ᾿Ἡ καὶ ἐκεῖνοι, ἔφη, οἱ 
5 ΄, 5.ν “ Χ Ν 75 Ψ (ΟῚ 
ἐλαύνοντες : ΚΚακεῖνοι μέντοι. Νὴ τὸν Δι : ἐφη. ὦ 
πάππε, ἀλλ᾽ οὖν πονηροί γε φαινόμενοι καὶ ἐπὶ πονηρῶν 
ἱππαρίων ἄγουσιν ἡμῶν τὰ χρήματα" οὐκοῦν χρὴ ἐλαύνειν 
τινὰς ἡμῶν ἐπ᾿ αὐτούς. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὁρᾷς, ἔφη, ὦ παΐ, 
ὅσον τὸ στῖφος τῶν ἱππέων ἕστηκε συντεταγμένον : ; οἱ ἢν 
ἐπ᾿ ἐκείνους ἡμεῖς ἐλαύνωμεν, ὑποτεμοῦνται ἡμᾶς πάλιν 
3 ΄σ Ἔ Ὁ τα Ἁ ΕΥ δ, ς δ9 Ἀ ’, 3 3 τ 

ἐκεῖνοι" ἡμῖν δὲ οὔπω ἡ ἰσχὺς πάρεστιν. ᾿Αλλ᾽ ἢν σὺ 
᾿, 57 «ε ἴω Ἂς 3 Ἃ ἸΝ 

μένῃς. ἐφη ὃ ἵζῦρος, καὶ ἀναλαμβάνῃς τοὺς προσβοηθοῦν- 
7] ς Ν Υ͂ ͵ 

τας, φοβήσονται οὗτοι καὶ οὐ κινήσονται, οἱ δ᾽ ἄγοντες 
5» χἋλ 3 “4 Ἂ 7, 5 Ν 3, ᾿Ὰ 3...9 3 δ 

εὐθὺς ἀφήσουσι τὴν λείαν, ἐπειδὰν ἰδωσί τινας ἐπ᾽ αὐτοὺς 
’ 

ἐλαύνοντας. 
σι Ὁ» , 3 σι 57. 7 ᾽7ὔ ΄“ ἣν 

Ταῦτ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ ἔδοξέ τι λέγειν τῷ ᾿Αστυάγει. 
[ 

ν Ω 7, [ Ν » ’ Ν 3 , Υ 

καὶ ἅμα θαυμάζων ὡς καὶ ἐφρόνει καὶ ἐγρηγόρει κελεύει 
20 [20] 

καὶ] καὶ εὖ Ὁ. ἁρμόζοντα Α.α.Β. ὁ ἀστυάγης] ἀστυάγης ἰδὼν Ὁ. 
ἥκει Ἄ.., 566 εἰ [ογύαβ856 1 11. ἑαυτόν] ἑ ἑαυτῷ Β. 10. ἐναντίους 
ἔφη οτη. Ἀ. ἡρεμοῦντες 10. κἀκεῖνοι] καὶ ἐκεῖνοι . πονηροὶ] Ηοι- 
ΤΏΟΡΘΠΘΒ. Ὗγ 412. Ἐϊιοίί. νο]. 2. Ρ. 8ού, 11 οχΧ ἢ. 1. αὐτοί τε πονηροί εἰσι καὶ ἐπὶ 
πονηρῶν ἵππων ὀχοῦνται. χρήματα] κτήματα ". χρὴ] χρὴ ἔφη Ὁ. 
λελαύνειν Α. ἐπ τῷ {|. συντεταγμένον] σὺν τοῖς ἵπποις ΑΕ. οὔ Ροϑύ 
συντετ. 1.Μ., υἱὐ νΙἀοῦα!, οἴβι ἫΝ συντεταγμένον {υ]υπ1 Μ. τηρ,, ᾿᾿., σὺν 8. ν΄. 
Ροβιίο. οἱ ἢν] οἵ ἂν Ἀ. ρτ. ἢ ἂν Ὁ). οοὐγ. ἢ ἢν α. ἼΡΘΕΙ ΦΡλε 1445 
ν. Ὑποτεμέσθαι. οὔπω ἡ] οὐδέπω 1). ἢν] ἐὰν θ. φοβηθήσονται 1).Μ. 
ἀφήσουσιν εὐθὺς 1). 20. εἰπόντος αὐτοῦ] εἰπὼν ἀστυάγῃ 10. 

σοπίοιηρίμτη, ἀνθρώπια. 
5ΤΕΡΗ. 

μοχθηρὰ ἃ ὁ πάππος ἐπεποίητο] Ἐδοΐία ἅ οἱ ὁ 
πάπιος σοΥροθαΐ ΝΥ εἰβκιιβ. 506 ΗΝ, 
ῬΥΟΠΟΙΠΘῊ οἰ άθτη ΜΟτθῸ ἀδθϑῦ Α πα. 4, 
5,14: Καὶ γὰρ ἦσαν, ἐπειδὴ ἐπέλιπε 
τὰ ἀρχαῖα ὑποδήματα, καρβάτιναι πε- 
ποιημέναι ἐκ τῶν νεοδάρτων βοῶν, υἱϊ 
ὨΟΠΉ111}1 Δα αΙἀογπηΐ αὐτοῖς. 

τῷ ἵππῳ] οΙΒκ 8 1η Αοἰ5 Τγπα!. 
1760, Ῥ. 506, σοπ͵]θοϊῦ τῷ πάππῳ, ΠΟῚ 
τηᾶϊθ. ΒΟῊΝ. ἤοο φοπϑίγιοιο 5ε0- 
ΡΙα5 δϑὺ ἂρ. Χϑῃ. -, ἈΠ ΘΥῚ Ὠ1Π}] ργοάοβὺ 
προσήλαυνε μάλα ἰσχυρῶς ἱδροῦντι τῷ 
ἵππῳ Η. 6τ. 4; ἘΜῸΝ 

μένειν παρ᾽ ἑαυτόν] ΘΌΝ 2 21} 22: 
10. ἐπὶ πονηρῶν ἱππαρίων] [πἴτὰ τὶ 

1, 14, Θαἄθη) [ουπα 84 τηΔ]ΟΙΌΙΩ 

καὶ ἐκεῖνοι----κἀκεῖνοι] [)6 οΥαδὶ τηοο 
ἔαοῖα τηοᾶο πορ]θοΐα, πὸ 15 ἴῃ 0., 
σοηΐ. ρῥτγϑῖ. δα ΑΠδ). Ρ. ΧΙ]. 

οἵ---ἐκεῖνοι  Π)ογηοβίῃ. Ρ. 86, 6 : ος 
τὸν μὲν Καρύστιον, ὑπὲρ οὗ ὑμεῖς τρεῖς 
πρεσβείας ἐπέμψατε ἀπαιτοῦντες, τοῦ- 
τον τὸν ἄνδρα ἐκεῖνος οὕτω σφόδρα 
ὑμῖν ἐβούλετο χαρίσασθαι. 

20. ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ ἔδοξε τε 
λέγειν Το οϑι ΠΝ ' 272, τ: Ὅτε 
τοὔτου μέλλοντος λέγειν ἀπήλασεν αὐ- 
τὸν ἡ βουλή. ΖΕΌΝ. Βι1]α ποία- 
νι ι5 δα Δηα. 5, 2; 24. 
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Χ εχ ’ ἐρα ἌΡ. ε ΄, 3 ΄, γα ν ν» 
τὸν υἱὸν λαβόντα τάξιν ἱππέων ἐλαύνειν ἐπὶ τοὺς ἄγοντας 

Ἂ 7 ΦιοΝ Ἁ 57 ιν ’ Ἃ τ, Ν ω 

τὴν λείαν. ἐγὼ δὲ, ἔφη, ἐπὶ τούσδε, ἢν ἐπὶ σὲ κινῶνται, 
“κι᾿ ΩΥ͂ ΄ο “σ᾿ ͵͵ Ἀ “σι “ὔ 

ἐλῶ, ὥστε ἀναγκασθῆναι ἡμῖν προσέχειν τὸν νοῦν. οὕτω 
Χ « Ψ' Ν ἴω 3 7 ω Ν » 

δὴ ὁ Κυαξάρης λαβὼν τῶν ἐρρωμένων ἵππων τε καὶ ἀν- 
δρῶν προσελαύνει. καὶ ὁ Κῦρος ὡς εἶδεν ὁρμωμένους, 
ἐξορμᾷ, καὶ αὐτὸς πρῶτος ἡγεῖτο ταχέως, καὶ ὃ Κυαξάρης 
μέντοι ἐφείπετο, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ οὐκ ἀπελείποντο. ὡς δ᾽ 
3 » Ἂ ,] ε “σ᾿ » δ 3 7 

εἶδον αὐτοὺς πελάζοντας οἱ λεηλατοῦντες, εὐθὺς ἀφέντες 
Ἀ Υ͂ ε »" “- ς 7 

21 τὰ χρήματα ἐφευγον. οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Κῦρον ὑπετέμνοντο, 
ἃ Ἁ ͵7ὔ Ἧ, , σι Ἁ 

καὶ οὺς μὲν κατελάμβανον εὐθὺς ἔπαιον, πρῶτος δὲ ὃ 
“ ἰχ Χ ΄7 πο ταν ᾽ , 

Κῦρος, ὅσοι δὲ παραλλάξαντες αὐτῶν ἔφθασαν, κατόπιν 
, ἧς ΜΕ Ἁ “ 

τούτους ἐδίωκον, καὶ οὐκ ἀνίεσαν, ἀλλ᾽ ἤρουν τινὰς αὐτῶν. 
“Εἴ... Χ ΄ - , 7, , Ν 
ὥσπερ δὲ κύων γενναῖος ἄπειρος ἀπρονοήτως φέρεται πρὸς 

’ ν σ΄ Το ΄ - ς Ἷ 

κάπρον, οὕτω καὶ ὁ Κῦρος ἐφέρετο, μόνον ὁρῶν τὸ παίειν 
ἸΝ ε 7 » ΟῚ 5ῸᾺΧ “ ε Χ ’ὔ 

τὸν ἁλισκόμενον, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν προνοῶν. οἱ δὲ πολέμιοι 
ς ει - Χ Ἧ 7, ὃς 
ὡς εὡρων πονοῦντας τοὺς σφετέρους, προυκίνησαν τὸ 

΄“- ΓΟ ΄“ 5 “ δ 

στίφος, ὡς παυσομένους τοῦ διωγμοῦ, ἐπεὶ σφᾶς ἰδοιεν 
΄- Ἁ “- Ἶ. Ψ 

22 προορμήσαντας. ὁ δὲ Κῦρος οὐδὲν μᾶλλον ἀγίει; ἀλλ [22] 
ὑπὸ τῆς χαρμονῆς ἀνακαλῶν τὸν θεῖον ἐδίωκε καὶ ἰσχυρὰν 
τὴν φυγὴν τοῖς πολεμίοις κατέχων ἐποίει, καὶ ὁ Κυαξάρης 

[21] 

ἣν] ἢ ἴῃ 11{., ργ. ογίαββα ἃ, αβ. ἐλῷ] ἐλάσω Α.Ὁ.Ἐ. ἐλαύνειν] ἐλάσαι Ὁ. 
2 ’ ΄“ 

ἀναγκασθήσονται [0. οὕτως Α. ἀναγκασθῆναι ἢ. ἂν ἀναγκασθῆναι Α6. 
λαβὼν; τινας, τὖὖ νἸαἀθίατ, 5. ν. τ. Β. ἱππέων Α., εἴ αὶ Ραπούατη 5800 ε Ροηὶϊΐ 
α.-:π. συνεξορμᾷ Ὁ. 85. ν.Υ. συνεξορμᾷ εὐθὺς 10. ἀπελίποντο Β. ΡΓ. 
ἐν ματα Ὁ. 21. ὑπετέμνοντο ἢ ϑιρτνα ἢος Δ]14]4, αυοα Τη8]6 ἀ ἀνεχαιτί- 
ζοντο Ἰερὶ ΘΟΠΠΘΙἄοτιι5, απιατῃ 50 δ1αὰ αὐ1α, οὔβουτο Ἀ.. αὐτὸν Α. ἀνῃ- 
εσαν Ὁ). 6. ῬΓ. ἀλλ᾽] ἀλλὰ καὶ Ὁ. κύων] παραβολὴ τῆρ. 1). παρά- 
δειγμα ἀπὸ γενναίου κυνὸς τηρ΄. α. ὥσπερ---φέρεται Δ ἴδυ θη 5 [) 6 ΠΊΘΊΎ 15 6 6]οα. 
5. 80, 274; ΡΓΟΙῚ ΙΟ6Ὸ ΟΥΩΪΙΙΙ ἄπειρος. αἰτοαιθ ἐπὶ κάπρον φέρεται. οὕτως Ὁ. 
προυκίνησαν ΒΝ. προεκίνησαν ". α.Μ. προκινῆσαν Ἁ. ἐπὶ [ογίαβϑθ σ. ΡΓ. 
ον» ἃ ἀνιεὶς Α-Ὁ: Β. ἰσχυρὰν φυγὴν τοῖς πολεμίοις ἰ ἰσχυρῶς κατεῖχε καὶ φεύ- 
γειν πάντας ἐποίει Ἐ.. οἵ ΟἸΉ 8815 ψ 15 καὶ φεύγειν πάντας, 864 ΟὍΠῚ ΨΆΟΙΟ 8ρᾶ- 
[10 ΠΔΡΙΘ Πα 18 115 Ἰάοῃθο, Α. ἰσχυρὰν φυγὴν τοῖς πολεμίοις ἰσχυρῶς κατείχειν 
ἐποίει Ὁ. εἱ 41] κατείκεν Υ. ἰσχυρὰν τὴν φυγὴν τοῖς πολεμίοις (τηρ'. 8118 τη. 
δα! ἰσχυρῶς καθὼς εἶχεν) ἐ ἐποίει κατέχων (Βος ΡΌΏΟΙΙ5 τη ἃ ΠοῦύδΠ8) ἐποίει 1. 
ἰσχυρὰν φυγὴν τοῖς πολεμίοις ἰ ἰσχυρῶς καθὼς εἶχεν ἐποίει .Μ. ἰσχυρὰν φυγὴν 
τοῖς πολεμίοις ἐποίει Ἀ. ἰσχυρὰν τὴν φ. τοὺς πολεμίους (864 5. ν. Ὀ15 οἱς) ἰ ἰσχυ- 
ρῶς κατέχειν (564 ὡ 85. εἰ) ἐποίει ἢ. ἰσχυρὰν φ. τοῖς π. κατέχειν (εἴ 5. ν. καὶ 
ἰσχυρῶς) ἐποίει 1. 

ἐλῷ] ΤΑΡτουύθατη τηβ ον απ βουϊρίστα 
ἐλάσω σοδΥρυῦ θη θη [Ουπ8π Α- 
ΠΔὉ. 7. 7. 55. Ναῖὴ οομδβίδπίου Χο- 
ΠΟΡΒΟΠΕ Ταδαγατα αϑύ ἐλᾶν. 

21. πρὸς κάπρον] ΤοΙΠΘΙΓ ἐπὶ κά- 
προν φέρεται οΟηΐ. οὐτὴ Ογμηερ,, 3, 10, 
ἀπρονοήτως ἐπὶ τοῦτο φέρονται. ΞΟΗΝ; 

κατέχων] δ εΥθα πη κατέχειν Ῥατοἱ- 
Ῥὶο ἡαποίαμα μαρού ΡΙαῦ. Αὐαί α. 20, 
κατεῖχε διώκων. ΑΥΤΙΆΠτΙ5 ΑΠ80. 
2, 27: 6: Τοῖς τε βέλεσιν ἐπὶ πολὺ 
κατεῖχον οἱ Μακεδόνες ἀναστέλλοντες 
τοὺς προμάχους. ΘΙΓΆΙ]ΠοΓ κατέχοντα 
κυνοδρομεῖν ΧΘΠΟΡΗ. Ογπθρ. 6, 22, 6 
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“ 3 ,ἷ ᾿ , Ἂ ’ 

μέντοι ἐφείπετο, ἰσως καὶ αἰσχυνόμενος τὸν πατέρα, καὶ 
. δ Ἁ ὦ 7 5, 5 “ , 

οἱ ἄλλοι δὲ εἵποντο, προθυμότεροι ὄντες ἐν τῷ τοιούτῳ 
Ν ᾽ Ν. Χ Ψ Ν Χ » Ψ ,ὕ 

εἰς τὸ διώκειν καὶ οἱ μὴ πάνυ πρὸς τοὺς ἐναντίους ἄλκιμοι 
5, ε δ 9 ΄ ε Εν Ἂ ε ,7 

ὄντες. ὃ δὲ ᾿Αστυάγης ὡς ἑώρα τοὺς μὲν ἀπρονοήτως 
,ὔ οΝ Ἁ , Ψ Ν ᾽΄ 

διώκοντας, τοὺς δὲ πολεμίους ἀθρόους τε καὶ τεταγμένους 
«ς ΄“ ᾽ 7 “". δι τ ας Ν “ξ΄ ,4 ΑΚ 

ὑπαντώντας, δείσας περί τέ τοῦ υἱοὺ καὶ τοῦ Κύρου μὴ 

εἰς παρεσκευασμένους. ἀτάκτως ἐμπεσόντες. παθοιέν τι, 

23 ἡγεῖτο εὐθὺς πρὸς τοὺς πολεμίους. οἱ δ᾽ αὖ πολέμιοι ὡς [227 
εἶδον τοὺς Μήδους προκινηθέντας, διατεινάμενοι οἱ μὲν τὰ 

Ἂ ε ᾿ ἊΝ ᾽ ς 7 ς 3 Ν 9 ΄ νά 

παλτᾶ, οἱ δὲ τὰ τόξα εἱστήκεσαν, ὡς ἐπειδὴ εἰς τόξζευμά 
3 7 ἢ “ Ν ἴω Ψ 

γε ἀφίκοιντο στησομένους, ὥσπερ τὰ πλεῖστα εἰώθεσαν 
“ Ψ. δ “ « ΄ 3 ΄ ᾽ 

ποιειν. μέχρι γὰρ τοσούτου, ΟοπΌτΤε ἐγγύτατα γένοιντο, 
᾿ὰ 3 Υ͂ Ἀν ἢ Υ Ψ γ 

προσήλαυνον “ἀλλήλοις καὶ ἠκροβολίζοντο πολλάκις μέχρι 
ἑσπέρας. ἐπεὶ δὲ ἑ ἑώρων τοὺς μὲν σφετέρους φυγῇ εἰς ἑαυ- 

» 

τοὺς φερομένους, τοὺς δ᾽ ἀμφὶ τὸν Κῦρον ἐ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁμοῦ 
φερομένους, τὸν δὲ ᾿Αστυάγην σὺν τοῖς ἵπποις ἐντὸς γι- 

’ ὅ᾽ Ψ ᾽ ᾽ ᾽ 

γνόμενον ἤδη τοξεύματος, ἐκκλίνουσι καὶ φεύγουσιν ὁμό- 
» ϑ. ἘΝ » “4 Ἁ 7 Ἂς Ἄ 

θεν διώκοντας ἀνὰ κράτος" ἤρουν δὲ πολλοὺς" καὶ τοὺς 
Ν ς ΄ “, “ἤ γ ΕΝ Ἂ Ἁ 

μὲν ἁλισκομένους ἔπαιον καὶ ἵππους καὶ ἄνδρας, τοὺς δὲ 
, Ν 5 ’ ᾿, ἊΝ ᾿Ν 

πίπτοντας κατέκαινον᾽ καὶ οὐ πρόσθεν ἐστησαν πρὶν πρὸς 
“- “- “ ϑ 7 7 3 “- [4 

τοῖς πεζοῖς τῶν ᾿Ασσυρίων ἐγένοντο. ἐνταῦθα μέντοι δεί- 

ἀφείπετο α.Μ. ἴσως] ἴσως μὲν Ὁ. οἱ] εἰ Ἀ. γγ. 
ΡΥ. Β, εὐθὺς] αὐτοῖς 1). πολεμίους ἐ ἐναντίους Β. 
εἱστήκεσαν Μ.Β. εἱστήκεισαν Α.α. ἔστησαν 19). 
οὐ 4] ὡς 5.ν. ΓΤ. (. ὡς ἂν ἐπειδὴ εἰς .Π. 
ἀφίκοντο Δ. α. στησόμενοι 1). ΟΟΥΤ. α. σοτΥ. Ἀ. εἰώθασιν 9Ῥ. μέχρι 
γὰρ] μέχρι καὶ Ἀ. γίγνοιντο Τ). “μέχρι ἔν. μέχρις Α.0.α. ἔως Β.6 τὸν 
ΟΠΊ. ὁμοῦ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀγομένους 1). οἵ 4] ἀγομένους 5... Μ. ἐγκλί- 
νουσι σ. ἐγκλίνουσιν 1). ὁμόθεν διώκοντας] οἱ δὲ ἅ ἅτε ὁμόθεν διώκοντες 1). ἢ, 
ἀνακράτος Δ., αἱ ἰηΐτα 28; διαστόματος, Ἀ. ἀνὰ κράτος" ἥρουν δὲ πολλούς] 
ἥρουν πρλλοὺς κατὰ κράτος 1). δρισύστῃ 1 ἴῃ ἥρουν α. ΟΟΙΤ.. αἱ νἹἀθίαν. δὲ οἸαΠ 
ἸΠΈΕΥΡ. Ροϑβύ κράτος οτη. οἰϊατη ᾿ὶ. μὲν οτη. [᾿. καὶ δος καὶ ἵππους Β. 
κατέκαιον Δ. ἔκαιον 1). οὖ ν 5. ν. 8]. τη. πρὶν] [ΔΌΤ] πρὶν ἢ νΕ] πρινή. 

ἅπαντ. [ογία586 
253. ἴδον 1). 

ὡς ἐπειδὴ εἰς] ἀλλ᾽ εἰς Α. 
τόξευμά γε] τόξευμα Α.α.᾿Ν. 

Ὁ» 20: Ῥιπτοῦσι δὲ καὶ εἰς τὴν θάλατ- 
ταν, ἐὰν κατέχωνται. ΒΟῊΝ, θυ 
οαάοιῃ δᾶ Η. Οἵ. 4, 6, το: Μάλα κα- 
τεῖχον βάλλοντες καὶ ἀκοντίζοντες οἱ 
᾿Ακαρνᾶνες. [)»10 ΟἼγγΒ. ΟΥ̓́, 20, νο]. 1, 
Ρ. 405: Κατέχει διώκουσα “(ΘΔ 18) δι 
ὁποίων ἄν ποτε ἴῃ χωρίων. ΑἸΪὰ 
νὴ τ 68: δίορῃ. ᾿Ισχυρὰ φυγὴ 
οϑὺ 7, 1, 26: “ὥστε ταχὺ ἰσχυρὰ 
φυγὴ ἐγένετο τοῖς πολεμίοις. 6] η6]- 
ἄουτιβ δαΐθιῃ αοά Ραΐαθαΐ ἉἀἈρ]οθιη 
[1856 βου] αΡΆ τη ἴῃ ΠΡ τ ὦ ἰσχυρὰν τὴν 
φυγὴν" τοῖς πολεμίοις ἐ ἐποίει οἱ, ἐδίωκε καὶ 
ἰσχυρῶς κατεῖχε καὶ φυγεῖν πάντας ἐ- 

ποίει, ΘΟΠἤττηαΐ Β. ΕΊ6οΙ οοτῖο ἰσχυρῶς. 
23. ὡς] ἂν οογγθούίον!β δ αἸλατηθη- 

ἴΠ2, Ο118}18 ΘΕΆ 1, 6, 1, ὡς ΟΕΠῚ 
Γαύαχο σοη)πηοίατη αὐχὶ! Ῥαγίουϊα ἃ 
Δύῦοῖὶθ παπηθδη οὑπὶ Γ[αΐτοὸ σΟ0η- 
Ἰαποία. θα χαυστη ἀλλ᾽ αυϊὰ 510 ΠΟΠ 
Ἰατιθαῖ, ροϑὰϊ παρα μοί! ΒΟ. 06 γ6 
ΧΟΠΟΡΠΟΗ ὡς ἐπειδή. 

ἐκκλίνουσι͵ ΔΏΔΌ. 1, ὃ, το : Πρὶν δὲ 
τόξευμα ἐξικνεῖσθαι, ἐκκλίνουσιν οἱ 
βάρβαροι. καὶ φεύγουσι. 

πρὶν] ἢ 516 ἀ6]6ν] οἰϊαπη Δρ65. 2, 4» 
ΠῚ οι Π. Οἵ. 4, 2, 8, νεϑὴ 
ΔηδΌ. 4, 551 



ΠΣ ΘΔ ΤΥ, 41] 

κ ῳ « "» ͵ ε , ἄν. ἃ 3 ,ὔ 
σαντες μὴ καὶ ἐνέδρα τις μείζων ὑπείη, ἐπέσχον. ἐκ τού- 

Ν ἄνουν » ’ ἀν Κα 7 ᾿ “- 

φάτου δὴ ἄνηγεν ὃ Ἀστυάγης, μάλα χαίρων καὶ τῇ ἱππο- [24] 

κρατίᾳ, καὶ τὸν Κῦρον οὐκ ἔχων ὅ τι χρὴ λέγειν, αἴτιον μὲν 
ὄντα εἰδὼς τοῦ ἔργου; μαινόμενον δὲ γιγνώσκων τῇ τόλμῃ. 
καὶ γὰρ τότε ἀπιόντων οἴκαδε μόνος τῶν ἄλλων ἐκεῖνος 

5. λΝ ΕΣ ΕἾ Χ 7 ,ὔ ἘΝ ὧν Ἢ 
οὐδὲν ἄλλο ἢ τοὺς πεπτωκότας περιελαύνων ἐθεᾶτο, καὶ 

’ Ν ἤ σ΄ Ἃ 7 

μόλις αὐτὸν ἀφελκύσαντες οἱ ἐπὶ τοῦτο ταχθέντες προση- 
γαγον τῷ ᾿Αστυάγει, μάλα ἐπίπροσθεν ποιούμενον τοὺς 
προσάγοντας, ὅτι ἑώρα τὸ πρόσωπον τοῦ πάππου ἠγριω- 
μένον ἐπὶ τῇ θέᾳ τῇ αὑτοῦ. 

Ν Ἶ τς “ ᾽ β 7 

ς5 Ἔν μὲν δὴ Μήδοις ταῦτα ἐγεγένητο, καὶ οἵ τε ἄλλοι [25] 
Ψ Ν ἴω ν ΄ 53 ῇ 

πάντες τὸν ζῦρον διὰ στόματος εἶχον καὶ ἐν λόγῳ καὶ ἐν 
΄“ ,ὔ 3 Ἕ 7. σι “Ὁ ῇ 

ᾧὠδαῖς, ὃ τε Ἀστυάγης καὶ πρόσθεν τιμῶν αὐτὸν τότε 
᾿ ἐν: ἴω ΄ 

ὑπερεξεπέπληκτο ἐ ἐπ᾿ αὐτῷ. Καμβύσης δὲ ὁ τοῦ Ἄύρου 
πατὴρ ἥδετο μὲν τ πμίμενος ταῦτα, ἐπεὶ δ᾽ ἤκουσεν 
ἔργα ἀνδρὸς ἤδη διαχειριζόμενον τὸν Κῦρον, ἀπεκάλει δὴ, 
σ Ὁ Υ 5 ΄ 3 ὕ, ΝΞ Ἑ “- Ἂ 

ὅπως τὰ ἐν Πέρσαις ἐπιχώρια ἐπιτελοίη. καὶ ὁ Κῦρος δὲ 
- Υ' ἴω ν Ψ Ν ’ὔ 

ἐνταῦθα λέγεται εἰπεῖν ὅτι ἀπιέναι βούλοιτο, μὴ ὁ πατήρ 
ὅ᾽ Ν Ἑ , ᾿ς Ἂν ΄“ 5 , Ἁ 

τι ἄχθοιτο καὶ ἡ πόλις μέμφοιτο. καὶ τῷ Αστυαγει δὲ 
7, 53 “ ’ὔ Υ͂ 7 ν᾿ ὦ 

ἐδόκει εἶναι ἀναγκαῖον ἀποπέμπειν αὐτὸν. ἔνθα δὴ ἵππους 
3 5 ᾿ ἃ ,. ἃ 3 7 κα . ἡ“ 

τε αὐτῷ δοὺς οὺὑς αὐτὸς ἐπεθύμει λαβεῖν καὶ ἄλλα συσκευ- 
΄ ἥ ἌΓΕ ΟΣ Ν Ν "Ἶ “- 3 Ν : “ὦ 3 γ 

σας πολλὰ ἔπεμπε καὶ δια τὸ φιλεῖν αὑτὸν καὶ ἀμα ἐλπί- 
7 ῴ ἃς ὔ ΄' Χ 

δὰς ἔχων μεγάλας ἐν αὐτῷ ἄνδρα ἔσεσθαι ἱκανὸν καὶ 
ἐβ » “- ον χδῚ Χ 3 “- » Υ ν Χ “ 

φίλους ὠφελεῖν καὶ ἐχθροὺς ἀνιᾶν. ἀπιόντα δὲ τὸν Ἰζῦρον 
ἔνεδρά τις Ἀ. 24. ἀνήγαγεν Ώ. μάλα] μᾶλα Δ, μᾶλλον α. 

καὶ τῇ] τῇ Β. ὑποκρατίᾳ Α. ὅτι χρὴ λέγειν] λέγειν ὅτι χρὴ 1). εἰδὼς 
ὄντα τῶν ἄλλων μόνος 1). μόνως κεῖνος Α. ἐθεᾶτο καὶ μόλις 
αὖ οπι. Α.. ΙΓ΄. Υ. ἀστυάγῃ Ὁ). μάλλα Α. ἐπίπροσθε ΛΕ. ποι- 
οὐμενοι α. ΡΥ. προάγοντας 1. αὐτοῦ Α.α. Β. ἑαυτοῦ ". ϑυϊάαβ ν. Ἔπί- 
προσθεν, τὸν δὲ κῦρον ἀφελκύσαντες ἢ ΡΝ ἐπ. π. τοὺς π. ὅτι----ἢ γρ. 25. ἐγέ- 
νετο Β. διὰ] ἐπὶ Ὠ. πρόσθε πατὴρ 5.γν.γΥ. α. ἐπειδὴ ἘΝ 
ἀνδρὸς ἤδη ἔργα Ὦ. διαχ.] διαπραττόμενον. Ὁ. δὴ οτη. Ὁ. ἐπίχειρα 
Δ... σοΥγ. τηρ. τι ἀποτελοίη 1).13. καὶ ὃ κῦρος δὲ] καὶ τὸν κῦρον δὴ ΘᾺ 
ΟΟΥΤ. 5.0. 1. καὶ ὁ κῦρος Ἀ. λέγεται] λεγεὶ 1η 1π|. 10. μέμφοιτο] αὐτῷ 
δαά. Ὁ. καὶ τῷ ἀστυάγει δὲ] τῷ οὖν ἀστυάγῃ :. ἀστυάγει] εἰ Ἰῃ ΤΆ. 6', 
ἴῃ 1. ἢ. ἀν. εἶναι 1). ἵππους τε] ἵππους α. δοὺς] δὴ Κι. οὶ 
αὐτῷ, 564 α6]6η5, Β. πολλὰ] παντοδαπὰ 1). ἀπέπεμπε Ὦ. ἔχειν 1). 
ἀπιόντα) Απίθ πος ΠΟΏΏ11] νοῦ] ΒΡ} Δ. 

24. καὶ τῇ ἱπποκρατίᾳ---μαινόμενον] Υ. 8, 34, 2.0. Βοβροπᾶθσηϊ δαΐθῃ ἴη- 
Ἀδοίο δίθρμδητβ 8Ὁ Ηοπιθτο ΒΌΤΩΡ ΠῚ] {61 86 καὶ τῇ ἱπποκρατίᾳ οἷ καὶ τὸν Κῦ- 
Ρυϊαΐ, Π]. 1᾿, τ85 : Οὐχ ὅγ᾽ ἄνευθε θεοῦ ρον. 

" τάδε ΠΣ5Ὲ. ον Θ, 355 : Ὁ δὲ μαίνεται θέᾳ] οξοσίαν 8 ἐθεᾶτο. ΜΕΙΘΙΚ, 
οὐκέτ᾽ ἀνεκτῶς, 00] ἐνθουσιᾶν πρὸς μά- 25. καὶ ἐν λόγῳ καὶ ἐν ὠδαῖς  Οοηΐ, 
χὴν ΟΧρΙΙοαί ᾿ιδίαί 5. ἩΠΤΟΘΗ. 1, 2, 1, λέγεται καὶ ᾷδεται. 



42 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΙΝΡΤὶ ΟὙΕῚ 

προὔπεμπον ἅπαντες καὶ παῖδες καὶ ἥλικες καὶ ἄνδρες καὶ 
γέροντες ἐφ᾽ ἵππων καὶ ᾿Αστυάγης αὐτὸς, καὶ οὐδένα 

26 ἔφασαν ὅντιν᾽ οὐ δακρύοντ᾽ ἀποστρέφεσθαι. καὶ Κῦρον [26] 
δὲ αὐτὸν λέγεται σὺν πολλοῖς δακρύοις ἀποχωρῆσαι. 
πολλὰ δὲ δῶρα διαδοῦναί φασιν αὐτὸν τοῖς ἡλικιώταις 
5 ΄ δι. ΦΡΥΝΆ ἤ ,ὔ Χ Ἂν - ἃ 53 ΝΝ ὧν Αϑ νην αὐτῷ ἐδεδώκει, τέλος δὲ καὶ ἣν εἶχε στολὴν 

Χ Ν 5» ή χω 7 “- ἰχ ΄σ ’ὔ 

τὴν Μηδικὴν ἐκδύντα δοῦναί τινι, δηλῶν ὅτι τοῦτον μάλι- 
» ΄ ᾿ 4 ῇ ἤ 

στα ἠσπάζετο. τοὺς μέντοι λαβόντας καὶ δεξαμένους τὰ 
σ᾿ “ 3 ’ “ 3 , , 

δῶρα λέγεται ᾿Αστυάγει ἀπενεγκεῖν, Αστυαγὴν δὲ δεξά- 
μενον Κύρῳ ἀποπέμψαι, τὸν δὲ πάλιν τε ἀποπέμψαι εἰς 

Μήδους καὶ εἰπεῖν, πὶ βούλει, ὦ πάππε; ἐμὲ καὶ αὖθις 

ἰέναι ὡς σὲ μὴ αἰσχυνόμενον, ἔα ἔχειν εἴ τῷ τι ἐγὼ 
δεδωκα" ᾿Αστυαγην δὲ ταῦτα ἀκούσαντα ποιῆσαι ὥσπερ 

- , 

Κῦρος ἐπέστειλεν. ' 
Ἅ. ΄“ ΄ι 4 ἴω " 

Εἰ δὲ δεῖ καὶ παιδικοῦ λόγου ἐπιμνησθῆναι, λέγεται, 
“Ψ“ “- 3 ΙΆ δὰ 3 ῇ ΕΝ ὙΔΙΣ ᾿ δ 

ὁτε ζῦρος ἀἁπῃει καὶ ἀπηλλάττοντο ἀπ ἀλλήλων, τοὺς 
΄“- σ΄ “ ᾷ 5 ’ ΩΝ “4 

συγγενεῖς φιλοῦντας τῷ στόματι ἀποπέμπεσθαι αὑτὸν νομῷ 
Περσικῷ" καὶ γὰρ νῦν ἐτι τοῦτο ποιοῦσι ἹΪ]ερσαι" ἀνδρα 

27 [27] 

πάντες Α.α. ἵππων] Ῥοϑβύ μοῦ Ἔἔιτεπερ 1)., 564 εἰ ῬΑΥ ΤᾺ ΘΥ̓ΔΒ11ΠΊ, ΟΘἔΘΓᾺ 
Ῥαπηοῖβ ποίδίδ. ὥστις 1). ΡΥ. ὅστις ΟΟΤΤ. δακρύων ἀ ἀπετρέπετο ἐν 
δακρύοντ' ἀποτρέπεσθαι ἢ. Ηἰς τηρ. τ. αι. ἀποχωρεῖ κῦρος δακρύων ἐς πέρσας 
καὶ διαδιδούς. 26. λέγεται ροϑβί δακρύοις Ὁ). δάκρυσι δοῦ- 
ναι Ὁ. αὐτόν φασι 10. 
ὃν μ. ἦσπ. 
ἀποπέμψαι εἰς μή δὲ (ἀρ τοὶ δοσρηΐα) πάλιν ἀποπέμψαι 86α. Α. 

αὖθις] πάλιν Α.1).Β. εἰ βούλει με 1) 

στολὴν τὴν] στολὴν 1)., σαὶ ΠΠΟΧ δῆλον ὅ ὅτι τούτῳ 
Ηἰς τηρ΄. Τ΄. α. ᾧ τὰ ἴδια ἐνδύματα διδάξειεν α ἐκεῖνος μᾶλλον ἁ ἀσπαστός. 

ὦ πάππε 

ὡς] εἰς Ἀ. ἰέναι 1). ἴῃ τηρ.. 
σε] σε ἡδέως καὶ ". ἡδέως δα. ΤΏΡ". Τ. σ. Ἰάθτῃ ἃ]. τῇ. ἴῃ δ]ῦ61Ὸ τηρ. αἱ τῶν 
βασιλέων ἐῆρτοι ἀρηρυΐαι μενέτωσαν, ἵνα ἀναίσχυντοι ζῶεν οἱ βασιλεῖς. αἰ- 
σχυνάμενον εἴ τῳ] ὅτῳ 10. το θεν ΠΣ ἔδωκα Ἐ. ἀπέστειλεν 
α.Β. 27. φιλοῦντας] τὸν κῦρον αα 4. Ὁ. αὐτὸ . ΡΓ. νόμῳ] 
νόμῳ τῷ '᾿. 

οὐδένα ὅντινα] Ρ]αί. ΤΠ Θοοῦ. Ρ. 170: 
Καί φαμεν οὐδένα ὅντινα οὐ τὰ μὲν 
αὐτὸν ἡγεῖσθαι τῶν ἄλλων σοφώτερον, 
τὰ δὲ ἄλλους ἑαυτοῦ. ΤΠΌΟΥΩ. 2, 20: 
Τίνα οἴεσθε ὅντινα οὐκ ἀποστήσεσθαι. 
Ἰΐοσυση 2, 46. ΡῬίυτα Ἠοϊὶπα. δὰ 
Ῥμεά. ρΡ. 225. ΞΟῊΉΝ. Α1ιὰ 168. 

" ΘΊΘΡἢ. 
δηλῶν] 1)6 ποιηϊπαῦνο ροϑύ δοοιϑᾶ- 

{να ν. 8 1, 2, ὃ. 
26. στολὴν] 1)6 αὰἃ 1, 3, 3. (6- 

(ογατη ἀτάβρθ ἀ6α!ϊῦ νοϑίθμ. Ὗ'.5,1»2. 
5ΟΗΝ. 

λαβόντας καὶ δεξαμένους } ΔΙΩΤΠΟΉΪ8 
λαβεῖν μέν ἐστιν, ᾿Ἰπατΐ, τὸ κείμενόν τι 
ἀνελέσθαι, δέξασθαι δὲ τὸ διδόμενον ἐκ 

χειρός. ἴρβ6. ροίϊ8 οὰπὶ θρΠδηῸ 
οὐ ἀουῖηλ λαβόντας ΟἸΟΙ ΒΡ] Οἴου 
41 Βιιρ58᾽5δθηῦ σα 1Π τηᾶητι8 {1ἃ- 
αἀδοραύαν ; αὖ νϑῖὸ δεξαμένους αὶ 1Ἰῃ 
ΘΟΟΙρΡΙΘμαο θὰ 886 σταία Ὠδίθτθ οὐ Ὁ6- 
ΠΘἤσθηταη θα ὑγδαθη 8 ὩρΠΟΒΟΘΙΘ 
οϑίθηαιβϑοαί. Ἡ ΠΤΟΗ. 

27. παιδικοῦ λόγου] ΖΘ. ΠἾτ18 ἸΟΟΊΙΠΩ, 
ΒΘΙΠΠΟΠΘΙῚ δΙηδίου απ νους, (Οὐὐηίτἃ 
ΑρΘ511α] ὃ, 2: Μετεῖχε μὲν ἥδιστα παι- 
δικῶν λόγων, συνεσπούδαζε δὲ πᾶν ὅ τι 
δέοι φίλοις, τϑοῦϊιι8. Β1Π}Ρ]1ΟἸ 6. ἸΟΘΟΒ 
Ἰηζογργθίαναν, αὖ ῃ οοη. 2. 7. πράγ- 
ματα παιδικὰ διηῦ 186], γ68 ᾿π]Ἰοτῶ. 
5ΟΗΝ, 

ἄνδρα] Δυίαϊγαζιιη 7, 5.» 48. 



{7ὀΒ. ΤΡΌΔΕΟΥν. 49 

“ “ ͵7 ’ Ν Ἁ , ΄“-“ 

δέ τινα τῶν Μήδων μάλα καλὸν κἀγαθὸν ὄντα ἐκπεπλῆ- 
ἥ “- Ἃ “- “ κὰ ἐξυν (ἃ 

χθαι πολύν τινα χρόνον ἐπὶ τῷ κάλλει τοῦ ἴζυρου, ἡνίκα 
ἃ ’ὔ εἰ “ ΄“΄ . ΄-΄ 

δὲ ἑώρα τοὺς συγγενεῖς φιλοῦντας αὐτὸν, ὑπολειφθῆναι" 
“ - σι “ “ 

ἐπεὶ δ᾽ οἱ ἄλλοι ἀπῆλθον, προσελθεῖν τῷ Κύρῳ καὶ εἰπεῖν, 
Ε Ν ͵ 7 - “ Ἅ “- ͵ . 
Ἐμὲ μόνον οὐ γιγνώσκεις τῶν συγγενῶν, ὦ ἵζῦρε; Τὶ δε, 
» ΄“- ἊΝ “ 53 Ν Χ Ἁ 5 , ᾿ 

εἰπεῖν τὸν Κῦρον, ἢ καὶ συ συγγενὴς εἰ; Μάλιστα, φα- 
ἊΝ ΄“ δι “ Ἅ; 

ναι. Ταῦτ᾽ ἄρα, εἰπεῖν τὸν Κῦρον, καὶ ἐνεώρας μοι’ 
“ Ν “- ’ “ “ 

πολλάκις γὰρ δοκῶ σε γιγνώσκειν τοῦτο ποιοῦντα. 
ω , ᾿ δ ΊᾺ, ψ. ᾿ Ν Χ 

οσελθεῖν γὰρ σοι, ἐ ἀεὶ ς ἃ τοὺς ΠΡροσελθε ρ . ἔφη, ἀεὶ βουλόμενος ναὶ ο 
θ Ἃ 9 , Ἀλιχ 3 ἌΝ ᾿ δ Κῦ Ἧ 

εοὺς ἡσχυνομην. οὐκ ἐδει, φαναι τὸν ἵΑῦρον, συγ 
“ 32) “4 Ἁ 7 “ 5 Ε ὃ, 

οϑ γενῇ γε ὄντα ἅμα δὲ προσελθοντα φιλῆσαι αὑτὸν. καὶ 
δ ω Ἁ ΚΥ ’ , 

τὸν Μῆδον φιληθέντα ἐρέσθαι, Ἢ καὶ ἐν ἸΠέρσαις νόμος 
3 ᾿ Ὄ σκ σ΄. 7, ’΄ “4 

ἐστὶν οὗτος συγγενεῖς φιλεῖν ; Μάλιστα, ᾧφαναι, ὅταν γε 
3 Ε “ δ ΄ δ βλῳς Ἃ ,ὔ δός δύω 5 ΪΑ 

ἰδωσιν ἀλλήλους διὰ χρόνου ἢ ἀπίωσί ποι ἀπ᾿ ἀλλήλων. 
“ ἍΟ “ ’  ς ΄“ 

ὥρα ὰν εἴη, ἔφη ὁ Μῆδος, μάλα πάλιν σε φιλεῖν ἐμέ; 
ἃ Ν ᾿ ᾿ ἀπέρχομαι γὰρ, ὡς ὁρᾷς, ἤδη. οὕτω καὶ τὸν Κῦρον φιλη- 

σαντα πάλιν ἀποπέμπειν. καὶ ἀπιέναι. καὶ ὁδόν τε οὔπω 
πολλὴν διηνύσθαι αὐτοῖς καὶ τὸν Μῆδον ἥκειν πάλιν 

“ - Ν ΄- ν᾿ 9. ᾿, 

ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ᾽ καὶ τὸν Κῦρον ἰδόντα, ᾿Αλλ᾽ ἢ, φάναι, 
᾽7ὔ Ω Ψ “-“ Ν ᾿ώ , » 

ἐπελάθου τι ὧν ἐβούλου εἰπεῖν; Μὰ Δία, φάναι, ἀλλ᾽ ἥκω 
ὃ ἃ ἄ ΄Ν Ἂ Κῦ 3 ΄- ΝῊ ΥΝ 53 ’ ὃ 3 

ιὰ χρόνου. καὶ τὸν Κῦρον εἰπεῖν, Νὴ Διί, ὦ σύγγενες, δὲ 

[28] 

δέ Ἀ. δὴ Δ.0.6α. μάλα] ἄνδρα Α.6, τινα] δή τινα Ὁ). λειφθῆ- 
ναι Ἀ., 110 γ ΘΔ] ονδηϊάο. ὦ κ. τῶν σ. Ὁ. Β. τί] τῷ Δ.}0. οοΥν. 
α.Β. σὺ ΟΠ. ΔΑ... ἐνορᾷς Α.Ὁ. ργ. Β. γὰρ δοκῶ σε Α.Ὦ., αἊΪ 46]6- 
νὶῦ σε ροβί γὰρ, δοκῶ γάρ σε ἸΠΠ πολλάκις ΟὝΤΩ ΡγϑθοΘἀθπίθυ8 Ἰαηρθηβ. γάρ 
σε δοκῶ α ναὶ μὰ] νὴ ). μὰ Ἀ. οὐκ ἔδει] οὐ δοκεῖ Α.α. ΘΟΥῚ,, ΤΩΡ’. Τ΄. 
28. ἐρέσθαι Α. ἔρεσθαι Ὦ.α.Ἐ. μάλλιστα ΔΑ. εἴη ὉΤΏ. α. εἴη σοι Ῥοϑῖ 
ἔφη 10. μάλα οτα. οὖ σε 8. ν. 8]. τη. Ὁ. πάλιν] πάνυ Ἀ. οὕτως Δ. 
οἵη. Ὁ. ΡΥ ΓΘΘΟΘΘΠΕ 5 ἡπηρὶν αὶ... Ὁ ἃ. πάλιν φ. 1, τεοῃ. ). πολ- 
λὴν ροϑί αὐτοῖς 10. διερύσθαι Α.Ὁ. ρν. οἱ 41 8]. τη. ἡ ΒΌΡΕΓ ε οἵ εἴ ΒΌΡΘΓΙ 
υ ]. διεληλύσθαι ἢ. αὐτοὺς Δ.1). ργν. α. αὐτῷ .. πάλιν ἡ ἥκειν ΠΝ. 
ἱδρῶντι Ὁ. ἠβούλου Δ.6., ααϊ Ὦ1ο τηρ΄. μακρὸς ὁ τοῦ πόθου χρόνος τοῖς πο- 
θοῦσι δοκεῖ. σύγγενες] συγγενὲς ΔΑ. ες 5.0. ἴῃ 188. ἴῃ ἧς τηυίαί 

τοὺς συγγενεῖς] ΗΌΠΟΥ ΠΟΙΏ]ΠΪ8 
ΤΉ 1}018 {Ἰαὔπ5 ἃ τοσθ. Ηΐϊης 1 1108 
ῬΙΘΘΙΩΙ ἰΙοοο ΖογΟ ΑΘ] ΟΠ ΔρΡΡΘ]]ΔΥ] 
νοὶ οορσπεύμχμη 12 41711, πϑυτδηΐθ 40- 
ΒΡ ΑἸΠ4. 11,24. [06 ΑἸθχϑηατο γ6- 
ἔογῦ Αὐτιᾶππβ ΔΠηΔΌ. 7,11,2: Καὶ ὅσους 
(τῶν Περσῶν τοὺς ἐπιλέκτους 5611166{) 
συγγενεῖς ἀπέφηνε, τούτοις δὲ νόμιμον 
ἐποίησε φιλεῖν αὐτὸν μόνοις. Ηΐθος 
οὐτὴ (ὑϑαῦθοηο δα ΑὐΠπδπθουτη Ρ. 99 
οὗ Ηυϊςοπίηϑοθο Ζοαηῖι5. Αααιὶ 
Υ οἰβκιαβ. (δα ὃ, 6, 16) Οὐτ1} Ἰοσατη 
3, 35 αὶ ΧΥ τ21Π1ἃ σορ δίοΥ ὙΘΡῚΒ5 
10 Θχϑγοῖθα ΠΑ. τησπιογαΐ, οὕ σΟ0Π1- 
ῬᾶγασΘ ποὺ ΒΥϊθδοηϊατη (6 ΥΤΘΡΤῸΟ 

Ῥδυβαυιη Ρ. 122, ΕὙΘΙΠΒΠ ΘΙ] ΠΊΟτΘ 
δα Ουτίατη. ΒΟΗΝ. 

28. νόμος] Οοηΐ. 5, 5.6, Αρδ8. 5,4 
Ηδετγοά. 1. 134 : ᾿Ἐντυγχάνοντες δ᾽ ἀλλή- 
λοισι ἐν τῇσι ὁδοῖσι τῷδε ἄν τις διαγνοίη 
εἰ ὁμοῖοί εἶσι οἱ συντυγχάνοντες" ἀντὶ γὰρ 
τοῦ προσαγορεύειν ἀλλήλους φιλέουσι 
τοῖσι στόμασικ.τ.λ. δίγαθο 15» Ρ. 734. 
ΖΕΌΝ. Ξοθο]. Πθιοπῖβ ΟἸγυ8. (αα Οὐ. 
7. Ὑ0}. 1, Ὀ. 242) νΟ]. 2, ἢ. 583. ΘρΊΟΒ 
Ῥευβαυιηι ῬΥΠΟΙΡΘΒ ἮΝ ΠΟΥ 86 581π- 

" [Δηΐθ58 σοηϑροχοῦδῦ κοῦ Ῥογίεν Ἱγαυοίδ 
ἤν (ογγία, Ρεγϑῖα, δίς Ο" 1. ΡΣ: τ κν: 

ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ] 5΄6 ΑΠΔ0. 1, 8,1 
Η. ΟΥ. 4; 5» 7. ΖΕΌΝ. 



44. ΧΕΟΝΟΡΠΟΝΤῚΒ ΙΝΡΤ. ΟΥ̓ΒῚ 

ὀλίγου γε: Ποίου ὀλίγου ; ; εἰπεῖν τὸν Μῆδον. οὐκ οἶσθα, 
φάναι; ὦ Κῦρε, ὅτι καὶ ὅσον σκαρδαμύττω χρόνον, πάνυ 
πολύς μοι δοκεῖ εἶναι, ὅτι οὐχ ὁρῶ σε τότε τοιοῦτον ὄντα; 
ἐνταῦθα δὴ τὸν Κῦρον γελάσαι τε ἐκ τῶν ἔμπροσθεν δα- 
κρύων καὶ εἰπεῖν αὐτῷ θαρρεῖν ἀπιόντι, ὅτι παρέσται αὐτοῖς 
ὀλίγου χρόνου, ὥστε ὁρᾶν ἐξέσται κἂν βούληται ἀσκαρ- 
δαμυκτί. 

ΚῆΦ. Ε. 
Ὁ μὲν δὴ Κῦρος οὕτως ἀπελθὼν ἐν Πέρσαις ἐνιαυτὸν 

λέγεται ἐν τοῖς παισὶν ἔτι γενέσθαι. καὶ τὸ μὲν πρῶτον οἱ 
παῖδες ἔσκωπτον αὐτὸν ὡς ἡδυπαθεῖν ἐν Μήδοις μεμα- 
θηκὼς ἥκοι" ἐπεὶ δὲ καὶ ἐσθίοντα αὐτὸν ἑώρων ὥσπερ καὶ 
αὐτοὶ ἡδέως καὶ πίνοντα, καὶ εἴ ποτ᾿ ἐν ἑορτῇ εὐωχία γένοιτο, 
ἐπιδιδόντα μᾶλλον αὐτὸν τοῦ ἑαυτοῦ μέρους ἡσθάνοντο ἢ 
προσδεόμενον, καὶ πρὸς τούτοις δὲ τἄλλα κρατιστεύοντα 
αὐτὸν ἑώρων ἑαυτῶν, ἐνταῦθα δὴ πάλιν ὑπέπτησσον αὐτῷ 
οἱ ἥλικες. ἐπεὶ δὲ διελθὼν τὴν παιδείαν ταύτην ἤδη εἰσῆλ- 
θεν εἰς τοὺς ἐφήβους, ἐν τούτοις αὖ ἐδόκει κρατιστεύειν καὶ 
μελετῶν ἃ χρῆν καὶ καρτερῶν καὶ αἰδούμενος τοὺς πρεσβυ- 
τέρους καὶ πειθόμενος τοῖς ἄρχουσι. 

Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ὃ μὲν ᾿Αστυάγης ἐν τοῖς Μή- 
δοις ἀποθνήσκει, ὁ δὲ Κυαξάρης ὁ τοῦ ᾿Αστυάγους παῖς, 

καὶ ὅσον] ὅσου ἴ,. πρόσθε 1). 
ἀσκαρδαμυκτὶ 1Ὁ.Η.ΒΝ. Ῥο]]αχ 2, 67. 
Ρι. σκαρδαμυτεί, α οἱ κ 8. ν. 

ἀπιόντα 1). βούληται] ται οΥαδιῦ Κ᾿. 
ἀσκαρδαμυκτεὶ Α., ααϊ---εἴ, Ὁ. α., 5864 10. 

1. εἰς πέρσας ἐνιαυτὸν] μὲν (4. Ὁ. 
ἔτι 8.ν. 8]. τη. 1). μεμ. ἐν Μήδοις 0. ὥσπερ καὶ] ὥσπερ 10. γένοιτο] 
προσγένοιτ᾽ ἂν 10. αὐτὸν] ἑαυτὸν ἈΑ. δὲ] δὲ καὶ 1). τἄλλα] τά εἴ λλα 
8.ν Ὁ. Ὁ. τ᾽ ἄκρατιστεύοντα Ϊ,. ἑαυτῶν] περὶ ἅπαντα ἴ). οὐ ἁ΄]α!ϊίο ταῦτα Ι᾿. 

διῆλθε---καὶ εἰσῆλθεν 1). Η]ϊς Τηρ'. Ὁ. ἐναντιοῦται ἡροδότῳ. 
ΤΑΌΥῚ χρή. χρὶ Ῥ᾽. ζ. καρτερῶν] ἃ ἔδει αἀ ἃ. 1)... 2. ἀστυ- 

ΦΥΤΟΥ͂. 9 ἴο οἱ ἥ. αὐτῷ 10. 
χρῆν ἀθυη8. 
άγεω 10. 

2. ᾿Αστυάγους] (τιπὶ ΧοΠοΡΠοηΐδ 
ἘΠ115 ΘΟΠΒΘΠΠΡ6 νἀ θίι! «ΟΒΘΡΠ118, 
41 αᾳαθιῃ Χ. νοσαῦ (ὐγαχϑύθιη ΘΠ 6Πὶ 
ΔΡΡΘΙΙαῦ θθαύαα Μοάσιῃ Απί. Ζ9πα. 
το, 11. (00 Ζομδγαβ νοὶ]. 1, ρ. 148 Α.: 
᾿Αστυάγους τὴν ζωὴν μεταλλάξαντος, ὁ 
παῖς ἐκείνου ἹΚυαξάρης, οὗτος δὲ καὶ 
Δαρεῖος ὠνόμαστο, τὴν πατρικὴν ἀρχὴν 
διεδέξατο.) θα οδίθυὶ βου ρύογθ, αὐ 
Ἡοετοάοίαβ8, Οἴθϑιαθ (ἀἃθ αὰὸ Ῥμοίϊιβ 
οοα, 72: Οὐχ Ἡροδότῳ δὲ μόνῳ τά- 
ναντία ἱστορεῖ, ἀλλὰ καὶ πρὸς Ξενο- 
φῶντα τὸν Τρύλλου ἐπ᾽ ἐνίων διαφωνεῖ. 
φησὶν οὖν αὐτίκα περὶ τοῦ ᾿Αστυάγους 
ὡς οὐδὲν αὐτοῦ (ἸΠπηὸὺ αὐτῷ) Κῦρος 
πρὸς γένος ἐχρημάτιζεν' οὗτος δὲ αὐτὸν 

καὶ ᾿Αστυΐγαν καλεῖ. Λυχνοποιὸν ΟΥ̓ 
ἀἸοῦ Π) 1ο Οἴγυβ. ΟΥ. 15» νΟ]. 1, Ρ. 452. 
1,. 10.), Φαβπιι5, δίταϊ)γο, Ἐλιβ 8, 
ῬοΙγ δ θητιβ, Ἰσπογαμί γαχάγθη Αϑίυ- 
015 Π]τατη, οὐ Δβίγαροιῃ [αοιαηΐ 1ι}}- 
τη Μράοχιι γθρϑιη, ΘΓ ΟὗΤΙΒ 1, 
100; οἰϊατη ἄπαιδα ἔρσενος γόνου. ἴλ6- 
σΘηίΊο τ 8, αὐ ΠΟΙ βοπιιβ, {αὶ Πθιη 
ΧΟΠΟΡΟΉ5 ἀοίθμθυθ ΘΟ ηδη 111, ΟΠ] - 
ΠΘΠῚ ΟΡΘΙη ΡοΙἄθιθ γϑοῖΐθ οχίβίϊ- 
Τηδηΐι: θὰ 58 0]5 ἀρραγοῦ ἃἰϊπαᾶ 
Βρθοΐαββθ. ααδὴ ἢΠαάθπὶ ΠἸβίουϊοδιη. 

ΖΧΕΤΙΝ, Νόοη πλΪΠῈ5 ᾿π8η685 Βιιηὺ 415- 
Ρυϊ αι! Π 65 αθ ΒΘΩΈΘΗΙ ὁ τῶν ᾽Λσσυ- 
ρίων βασιλεὺς ο]ιδαιιθ Πομηϊπθ, αἱ 
ἀϊείπη δα 1, 4, τύ. 



ΓΤ ΘΑΡΟΥ, 45 

ἴω Ἁ ἕξ Ἂν ᾿ Ν ᾽ὔ , Ν 

τῆς δὲ ζύρου μητρὸς ἀδελφὸς, τὴν βασιλείαν ἔσχε τὴν 
Ἁ ΝΒ Χ κ( 

Μήδων. ὁ δὲ τῶν Ασσυρίων βασιλεὺς, κατεστραμμένος μὲν 
’ὔ “ 7 Ἁ [4 

πάντας Σύρους, φῦλον πάμπολυ, ὑπήκοον δὲ πεποιημένος 
ἣν Ε , , « ΄, δ ΨὉ Μ ΝᾺ ΝΜ 

τὸν ᾿Αραβίων βασιλέα, ὑπηκόους δὲ ἔχων δὴ καὶ Ὕρκα- 
δ “ Ύ Ν. Ψ “τ 9 ιν ΄ 

νίους, πολιορκῶν δὲ καὶ Βακτρίους, ἐνόμιζεν, εἰ τοὺς Μή- 
σι , 3 ΄“-“ 7. « 32᾽ 

δους ἀσθενεῖς ποιήσειε, πάντων γε τῶν πέριξ ῥᾳδίως ἀρ- 
3 Ν “ » “κ᾿ 5.5. 7 

ξειν. ἰσχυρότατον γὰρ τῶν ἐγγὺς φύλων τοῦτο ἐδόκει 
“ΟῚ ο ΧΝ ,ὔ ᾿, Χ “4.5 ΧΟ ΩΝ 7 

4εἶναι. οὕτω δὴ διαπέμπει πρὸς τε τοὺς ὑπ αὐτὸν πάντας [5] 
κ Χ Ν χ [3 ΄, Υ κ {ἑ 

καὶ πρὸς Κροῖσον τὸν Λυδῶν βασιλέα καὶ πρὸς τὸν ἵαπ- 
-- ᾿ κ 7, ᾽ ,ὔ Ν κ 

παδοκῶν καὶ πρὸς Φρυγας ἀμφοτέρους καὶ πρὸς [ἰαφλα- 
΄ ν Ἐς Ν ΧΝ “- Ν 7, Ἂ Ν Ν 

γόνας καὶ ἱνδοὺς καὶ πρὸς Κᾶρας καὶ Κίλικας, τὰ μεν καὶ 
διαβάλλων τοὺς Μήδους καὶ Πέρσας, λέγων ὡς μεγάλα 
τ᾽ 

τ᾽ εἴ) ταῦτα ἔθνη καὶ ἰσχυρὰ καὶ συνεστηκότα εἰς ταὐτὸ, 
καὶ ἐπιγαμίας ἀλλήλοις πεποιημένοι εἶεν, καὶ κινδυνεύσοιεν, 

Ις Χ ζ΄ 7’ ἃ “ “ 

εἰ μή τις αὐτοὺς φθάσας ἀσθενώσοι, ἐπὶ ἐν ἕκαστον τῶν 
3 “- 97 ᾿ ε Ἁ Χ Ἀ ΄- ΄ 

ἐθνῶν ἰόντες καταστρέψασθαι. οἱ μὲν δὴ καὶ τοῖς λόγοις 

βασιλείαν ἔσχε 1. (ἢ πῆς ΘΠ αἴσογθ ΟΡΙ ΠΟΥ Ν ΔΙΟἸΚΘ μΙ} 118.) Ρ. βασιλείαν 
εἶχεν Α.1,. οἱ Βαπά ἄαρι6 ἃ. ΡΓ.» 4] ΘΟΥΡ. 108. ταῦ ὈΙ. ΔΡΊΟΒΟΙ πρααθαΐ ἀρχὴν 
ἔλαβε, αἱ Ὁ. τὴν Δ Ο. ὑΓ. τῶν 1)... Ηἰς δυΐοπι τηρ. α.Μ. τὸν βαλτάσαρα 
λέγει τὸν τοῦ ναβουχοδονόσορος ἔγγονον. “κατεστραμμένος :. καταστρε- 
ψάμενος Δ.Α. καταστρατευσάμενος Ἡ. μὲν οἴη. }Ὁ. σύρους] ἀσυρίους 
Α.Β.., υὖ βοϊθηΐ, ἀσσυρίους α. πάμπολυ] οὐ μικρὸν 10. τὸν] τῶν Α.α.Β. 
ἀρραβίων ἃ... καὶ βακτρίους) βακτρίους 1). γε οι. Ὁ. τῶν] αὐτῶν 
10. ἂν τῶν Ἀ. φυλῶν Ἀ.α. ργ. Β. ἐδόκει τοῦτο 1). 4. διαπέμ- 
πεται 1).Ἐ. ὑπ᾽ αὐτὸν] ὑφ᾽ ἑαυτὸν 1)., 4] ΠΟ ἴῃ τηρ΄. ἔνθα κροῖσος ἐπὶ μή- 
δους καὶ πέρσας κεκίνηται, ΖΟΠΑΤ͵ΔΒ. τὸν λυδῶν] τῶν λυδῶν (.Β.. ργ. οἱ ἴοτ- 
ἴδ586 Α. ργ. καὶ πρὸς τῶν (816 οἰϊάτῃ Π).) κ. α. τηρ᾿. 1. οἵη. Δ. φρύγας] 
τοὺς φρύγας Α.α. παφλαγόνας] τοὺς παφλαγόνας (. 
κᾶρας καὶ δῃηΐθ παφλαγόνας 1). μὲν καὶ] μὲν 
τοὺς μήδους 9.Ά. λέγων τὰ δὲ καὶ λέγων Η.ἈἩ. ταῦτα] ταῦτα τὰ Β. . 
ταυτὰ α. ΟΟΥῚ. τοῦτο Δ.(. ργ. τὸ αὐτὸ 1[).Ἐ. εἶεν] καὶ συνεστήκοιεν εἰς 
ἕν ααα. Π).Π.. ἕν τηρ. τ. α. κινδυνεύοιεν 1). κινδυνεύσειεν ἃ. κινδυνεύειεν οἴ ο5.Υ. 

ἰνδοὺς] ἰνδοὺς δὲ :. 
τοὺς μήδους] π πρὸς αὖ- 

Ἀ., αὶ δἰίδτη ἀσθενώσοι ἴῃ 11{. ὡ οἵ οι. 

κατεστραμμένος  ὐαθτη ΡΘΓΡΘίτιᾶ 51 
ῬΘΥθοζου τη οὐ δουιβίου απ 1 ΡδΥ- 
ΟἿΡΙΟ τηᾶχὶπΊθ ρουτηύαῦ!ο, Ὠμ]10 5111}}- 
Ἰτὴᾶ εϑὶ ἴηἴπἃ 7, 5. 5Ρ3. 0ὉΪ καταστρε- 
ψάμμεθα Εὰ. ῥγὸ κατεστράμμεθα. 

᾿Αραβίων βασιλέα] Ἰηΐγα 2, 1, 2. 68 
Ἰάθῃχ ὁ ᾿Αράβιος, ποπηϊπθ Μάραγδος. 
5ΌΟΗΝ. 

3. Κροῖσον] ϑεοουππάστῃ Ηογοοί. 1, 
46, 77. Οταϑαβ μού 1ηϊΐα Ββοοϊοίαϊα 
οατῃ ΒΑ ΌΥ]ΟΠ]15 Ὀ6]Π πὶ ᾿ηὐα]1 ῬΘΙΒ15, 
ΒοΟΥαΠῚ αὖ Ορο5 ἤΠαηροιθί, ατι88. 6110 
ΒΘ ΔοΙ5 Μ6α15 να]θ διιοΐδθ οιδηΐ. 
ΖΕΌΝ. 

τὰ μὲν καὶ διαβάλλων] ΑπδΌ. 7. 5. 8ὃ 
Ὁ γὰρ Ἡρακλείδης καὶ τοῦτο ὄκεβε. 
βλήκει ὡς οὐκ ἀσφαλὲς εἴη τείχη παρα- 

ἰόντες 1). ε58.γΥ. 8]. τῇ. ἢ. ἰόντας Δ.α. 

διδόναι ἀνδρὶ δύναμιν ἔχοντι. ΝΙΒ1 
διαίτῃ Ορὰβ οοΥγθοίουϊβ ἁδα!δτηθηΐο 
τὰ δὲ καὶ αηΐο λέγων, αασπῃ π6 λέγων 
ααϊάθιηα ἀθϑι ἀθγαγθίμι ομηϊβϑιη. Ναα 
ΤῊΪη18 τοί ΟἸοΙΠ, τὰ μὲν ΟΠ 868- 
αυθηΐα τὰ δὲ αυδηλ τὰ δὲ ΠΟ ργδθ06- 
αἀδβηΐα τὰ μέν. 

συνεστηκότα εἰς ταὐτὸ] [(6Π1] 6586 
αυοά Ἡτοαιϊδηι5 αἰοαΐ 4, 10,5: Τὰ 
λοιπὰ ἔθνη εὐάλωτα ἔσεσθαι αὐτοῖς κατὰ 
ἔθνη καὶ κατὰ συστήματα ἀρχόμενα, 
ΧΟΘΠΟΡΠΟΙ γΕ͵Ὸ ΠΟῊ ἰΐδ, 584 τὸ κοινὸν, 
ΡΙασθ 5 αἰθραίαί ΐθρῃ. δα 1, 1, 4- 

κινδυνεύσοιεν) Ἰ)1οἸσαν 46 Ροηήσυϊο- 
815. οὐ τηθίπθη 15, αὐ ΑΠΔΡ. 85» 6,το: 
Ὅτι κινδυνεύσει μεῖναι τοσαύτη δύραμις 
ἐν Πόντῳ. 
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τούτοις πειθόμενοι συμμαχίαν αὐτῷ ἐποιοῦντο, οἱ δὲ καὶ 
δώροις. καὶ χρήμασιν, ἀναπειθόμενοι: πολλὰ γὰρ καὶ τοι- 

φαῦτα ἦν αὐτῷ. Κυαξάρης δὲ ὁ τοῦ ᾿Αστυάγους παῖς [4] 
ἐπεὶ ἠσθάνετο. τήν τ᾽ ἐπιβουλὴν καὶ τὴν παρασκευὴν τῶν 
συνισταμένων ἐφ᾽ ἑαυτὸν, αὐτός τε εὐθέως ὅσα ἐδύνατο 
ἀντιπαρεσκευάζετο καὶ εἰς Πέρσας ἔπεμπε πρός τε τὸ κοι- 
νὸν καὶ πρὸς Καμβύσην τὸν τὴν ἀδελφὴν ἔχοντα καὶ 
βασιλεύοντα ἐ ἐν Πέρσαις. ἔπεμπε δὲ καὶ πρὸς Κῦρον, δεό- 
μενος αὐτοῦ πειρᾶσθαι ἄρχοντα ἐλθεῖν τῶν ἀνδρῶν, εἴ 
τινας πέμποι στρατιώτας τὸ Περσῶν κοινόν. ἤδη γὰρ καὶ 
ὁ Κῦρος διατετελεκὼς τὰ ἐν τοῖς ἐφήβοις δέκα ἔτη ἐν τοῖς 

5 τελείοις ἀνδράσιν ἦν. οὕτω δὴ δεξαμένου τοῦ Κύρου οἱ [5] 
βουλεύοντες γεραίτεροι αἱροῦνται αὐτὸν ἄρχοντα τῆς εἰς 
Μήδους στρατιᾶς. ἔδοσαν δὲ αὐτῷ καὶ προσελέσθαι δια- 
κοσίους τῶν ὁμοτίμων, τῶν δ᾽ αὖ διακοσίων ἑκάστῳ τέτ- 
ταρας ἔδωκαν προσελέσθαι καὶ τούτους ἐκ τῶν ὁμοτίμων" 
γίγνονται μὲν δὴ οὗτοι χίλιοι: τῶν δ᾽ αὖ χιλίων τούτων 
ἑκάστῳ ἔταξαν ἐκ τοῦ δήμου τῶν Περσῶν δέκα μὲν πελ- 
ταστὰς προσελέσθαι, δέκα δὲ σφενδονήτας, δέκα δὲ τοξότας" 
καὶ οὕτως ἐγένοντο μύριοι μὲν τοξόται, μύριοι δὲ πελ- 
τασταὶ, μύριοι δὲ σφενδονῆται: χωρὶς δὲ τούτων οἱ χίλιοι 

ὶ [6] 6 ὑπῆρχον. τοσαύτη μὲν δὴ στρατιὰ τῷ ζύρῳ ἐδόθη. ἐπεὶ 

ποιοῦνται 1). ταῦτα Ὁ. Ἐ. 4. ἀστυάγους 'ὰ. ἀστυάγεω Ἀ.1).α. 
τε οτη. 10. ἐπιβουλὴν] καὶ τὴν ἐνέδραν ααάα. Α. τῶν συνισταμένων] αὐτῶ 
συνισταμένην 1). ἐφ᾽ ἑαυτὸν] ἐπ᾽ αὐτὸν ἴῃ ᾿ατα ΚΕ. εὐθὺς Ἀ. παρα- 
σκευάζετο 1}. πέρσας] δὲ Δαα. ἢ. πρὸς] καὶ πρὸς Δ. τε] γε Λα. 
πρὸς] πρὸς τὸν 1). δεόμενος] υ, αὖ νΙαούα, ροδβῦ δὲ ογαβιῦ α. πέμπει ἃ. 
ἐκπέμπει Β. 5. δεξαμένου] δοξαζομένου Α.6. 
αὖ ῬΓ. 8110, νο]αῦ ὧν, [α1886 ναθαίαγ, ἃ. 
Ῥϑ0}]0 δηΐθ ἴῃ τηρ'. ση. τὴν κύρου στρατίαν. καὶ---ὁμ.] διακ. τῶν ὄμ. προσε- 
λέσθαι 1). τέτταρας ἔδωκαν] τέτταρας ἄνδρας ἐκ τῶν ὁμοίων ἔδοσαν 1). ἄν- 
δρας Ροϑί τέσσαρας δα. Ὁ. τηρ᾿. ΓΤ. καὶ---ὁμοτίμων οτη. 1). ἐκ οἵη. Α. 
μὲν οἴη. (. ἑκάστῳ ἔταξαν] ἔδοσαν προσελέσθαι ἑκάστῳ 1). ἐγιγοντο 

τῆς] ἣς Ἰῃ Υ88.» 
στρατιᾶς] βοηθείας 1)., ααϊ 

Βὶς Β. μύριοι μὲν] μὲν “μύριοι . 
μύριοι σφενδονῆται. τῷ οΤη. 

τὰ---δέκα ἔτη) Ν. 1, 2, 12. 
5. τῆς εἰς Μήδους στρατιᾶς ] ἸΧΘΓΟΙΐτΙ8 
τη 6 61 ΔΈ ΧΙ]1Ο Μϑάογυτῃ, πο, αἵ 
ΘΙΘΡΠδηι5, στρατείας, ΘΧΡΘΟΙΠ]ΟΠΙΒ δά- 
ΨΘΥΒΙΙΒ Μϑάο5. ΖΕΌΝ. ΤΏῦο. 5, 26: 
᾿Επειδὴ τὰς ἐς τὴν Μυτιλήνην δύο καὶ 
τεσσαράκοντα ναῦς ἀπέστειλαν, σοὨξοΥί 
Ἡ οΥ Π]ΘΙπῖ5. 

τῶν ὁμοτίμων] ΗΙ [τογο ῬΥΪΠΟΙΡΘ5 
«αϊάατη νἹγὶ, δῖ αἸο], ααοὰ ΠΟΠΟΙΘ 

δέκα σφενδονήτας Ὦ. τηρ. Γι, αὖ ἸΔΟΧ 

οὐδηΐ οὐ αϊσηϊδαΐθ ῬΆγ65 : πὶ, τπὖ Ρῥγο- 
ΠΘΙῸ5. ἴδθύθ 8111 ΟΠΊΠ68, Δ [165 ΤΘρῚΘ0 
ΤΩΟΥΔΥΪ ΘΟΠΒΙΘΥΘΙΘ: οὖ ἰηἶτα 7, 5» 
85: Ὥσπερ ἐν Πέρσαις ἐπὶ τοῖς 
ἀρχείοις οἱ ὁμότιμοι διάγουσιν, θἴα. 
ΗΌΤΟΗ. 

ἔδοσαν προσελέσθαι] Ἦος ὁχ Β0Πο- 
11 ἰσυθρβίββθ ραϊαϊαῦ ϑθριιδηιιβ. ϑοα 
ΒΙΠ}1}15 ΥΘΡΘΕΙΟΙ, 1,3; 7» 2.11; 8, 8, 
.α. ΗὕΤΟΗ. 



Ἶ 

8 

“ τ Ἁ Ἂ “- -΄“ἷ“ἷ.͵ 3 » ’ὔ ἣ “ ᾽ 

οΚκοινῷ ἀγαθὸν ἢ αὑτοῖς, τοῦτ᾽ οὐκέτι δύναμαι ἰδεῖν. καίτοι [9], 

[18.1. ΟΑΡῸΥῪ 47 

δὲ ἡρέθη τάχιστα, ἤρχετο πρῶτον ἀπὸ τῶν θεῶν" καλλιε- 
ρησάμενος δὲ τότε. προσῃρεῖτο τοὺς, διακοσίους. ἐπεὶ δὲ 
προσείλοντο καὶ οὗτοι δὴ τοὺς τέτταρας ἕκαστοι, συνέ- 
λεξεν αὐτοὺς καὶ εἶπε τότε πρῶτον ἐν αὐτοῖς τάδε. 

ἴΑνδρες φίλοι, ἐγὼ προσειλόμην μὲν ὑμᾶς, οὐ νῦν πρώ- [γ] 
τον δοκιμάσας, ἀλλ᾽ ἐκ παίδων ὁ ορῶν ὑμᾶς ἃ μὲν καλὰ ἡ 

πόλις νομίζει, προθύμως ταῦτα ἐκπονοῦντας; ἃ δὲ αἰσχρὰ 
5 [4 

ἡγεῖται, παντελῶς τούτων ἀπεχομένους. ὧν δ᾽ ἔνεκα αὐτός 
5 ,ὔ 7 ἣν 7 7 ι Ἢ σι , 

τε οὐκ ἄκων εἰς τόδε τὸ τέλος κατέστην καὶ ὑμᾶς παρεκά- 

λεσα δηλῶσαι ὑμῖν βούλομαι. ἐγὼ γὰρ κατενόησα ὅτι οἱ [8] 
πρόγονοι χείρονες μὲν ἡμῶν οὐδὲν ἐγένοντο" ἀσκοῦντες 

γοῦν κἀκεῖνοι διετέλεσαν ἅπερ ἔργα ἀρετῆς νομίζεται" ὅτι 
ὔ 7 ΄σ 32) ἋΟ “ “-“ “- 

μέντοι προσεκτήσαντο τοιοῦτοι ὄντες ἢ τῷ τῶν ἱ]ερσῶν 

ἐγὼ οἶμαι οὐδεμίαν ἀρετὴν ἀσκεῖσθαι ὑπ᾽ ἀνθρώπων ὡς 
μηδὲν πλεῖον ἔχωσιν οἱ ἐσθλοὶ γενόμενοι τῶν πονηρῶν, 
ἀλλ᾽ οἵ τε τῶν παραυτίκα ἡδονῶν ἀ ἀπεχόμενοι οὐχ ἵνα μη- 
δέποτε εὐφρανθῶσι, τοῦτο πράττουσιν, ἀλλ᾽ ὡς διὰ ταύτην 
τὴν ἐγκράτειαν πολλαπλάσια εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον εὐῴρα- 
νούμενοι οὕτω παρασκευάζονται" οἵ τε λέγειν προθυμού- 
μενοι δεινοὶ γενέσθαι οὐχ ἵνα εὖ λέγοντες μηδέποτε παύ- 
σωνται, τοῦτο μελετῶσιν, ἀλλ᾽ ἐλπίζοντες τῷ λεγειν εὖ 
πείθοντες ἀνθρώπους πολλὰ καὶ μεγάλα ἀγαθὰ διαπρά- 
ξασθαι: καὶ οἱ ταῦτα τὰ πολεμικὰ ἀσκοῦντες οὐχ ὡς μαχό- 
μενοι μηδέποτε παύσωνται, τοῦτ᾽ ἐκπονοῦσιν, ἀλλὰ νομί- 

6. ἐπειδὴ δὲ Ὁ. ἤρχετο] ἤρξατο μὲν 0. τὸ 8. . ΡΟΠΘΠ8. ΗΙς τηρ΄. . ἰσο- 
κράτης, πρῶτον μὲν εὐσέβει τὰ πρὸς τοὺς θεούς. προήρητο Α. α. ΡΙ. προσ- 
είλοντο---ἕκαστοι] προσείλετο 10. εἶπε---τάδε] εἶπε πρῶτον ἐν αὐτοῖς ταῦτα 
σα. τότε οτη. ἈΚ. 7. προσειλόμην Δ.Ε. μὲν] μᾶλλον 84α. ". εἶναι 
ἡγεῖται Ὦ. τε οτὴ. ἃ. προεκάλεσα Α. 8, οὐδὲν χείρους ὑμῶν }. εἱ 
ρες ΒΌΡΕΘΓ υς. χείρους οἴϊατη Ἀ. μὲν οτη. Ο. ἐκεῖνοι ΒΒ... ργυ. τῶν ΟΥἿΏ. 

αὐτοῖς ΟΟα1ς665, πἶδὶ αφυοα Β.. 5ρὶν. ἴῃ 11. ἢ αὐτοῖς Ὀ15 ἃ. οὐκέτι τι δύ- 
ναμαι α. οὐ δύναμαι Ὁ).Β. εἰδεῖν ΔΑ. κατιδεῖν Ὁ. συνιδεῖν Ἀ. Ὀγ. 
9. ἔγωγε 1). 5ίοὈ. ΕἸ. 20, 74: οἰΐδηῃ8 καίτοι----το. ἀφρ. οὐδὲ μίαν Α.α.Β. 
πλέον ).. δίοῦ. ἐσθλοὶ] ἀγαθοὶ 1).(. τηρ. τ. 5΄οὈ. οἵ τε] οἵγε Δ.α.Β. 
ὡς---εὐφρανούμενοι] ὅπως---εὐφραίνωνται ΘΟ. οἱ 4] εὐφραίνονται 5... Ροβιίο 
νόμενοι Ὦ. παύσονται 1,.., αἱ] ΡΥ. ἰοτίαββθ παύωνται, ὦ ἴῃ Τά8. 10). 
ἐλπίζουσι Ἀ. σα. Β. πολλοὺς ἀνθρώπους μεγάλα ". διαπράξεσθαι :. σα. Β, 
ΘΟΥΓΘΟΙΙ. οἱ ταῦτα τὰ Λα. ΡΓ.. καὶ οἵτε αὖ τὰ (ΟΙΤ. οἵ τε αὖ τὰ Ὦ. οἵ τ᾽ 
αὖ τὰ 5100. παύσονται Ἦ,. ἐκπονοῦνται 10. νομίζουσι ϑίοὈ. 

δὰ τέλος] ΠηΡοταπη. 5680]. Ηοπι. Η, 9. ὡς εὐφρανούμενοι οὕτω παρα- 
Κ, δύ: Τέλος σημαίνει ποτὲ τὰς ἀρχὰς σκευάζονται] ΟΟοηΐ. 5, 1, 27: 7» 8» 45» 
καὶ τὰ ἀξιώματα, ἁ ὡς ἔστιν εὑρεῖν παράτε οἱ ὉὈῚ οὑπὶ δΟΟιι8. ΡλΕ ρρμ 5» 5» 47- 

Θουκυδίδη καὶ Ξενοφῶντι καὶ Εὐριπίδη. διαπράξασθαι) Υ.. Δα 2, 4; 28. 
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᾿ Ὄ Ά Ν. 5 Ν “ ". ἃ 

ὧντες καὶ οὗτοι τὰ πολεμικὰ ἀγαθοὶ γενόμενοι πολὺν μὲν 
2, Ν ᾿ 5 Ψ 7, Ἁ Ἅ, 

ὄλβον, πολλὴν δὲ εὐδαιμονίαν, μεγάλας δὲ τιμὰς. καὶ 
[ σ΄ Υ͂ Ψ' 7 ων ,ὔ 

τοεαυτοῖς καὶ πόλει περιάψειν. εἰ δέ τινες ταῦτα ἐκπονήσαντες [10] 
Ά 3 » 3 ΄“" Υ ΄ι Ἁ 

πρίν τινα καρπὸν ἀπ αὑτῶν κομίσασθαι περιεῖδον αὑτους 
,] 3 7 4 “Ψ 57 ΄“- 

γήρᾳ ἀδυνάτους γενομένους, ὅμοιον ἔμοιγε δοκοῦσι πεπον- 
΄ ς: “᾽ κ 3 Χ κ ΄ 

θέναι οἷον εἰ τις γεωργὸς ἀγαθὸς προθυμηθεὶς γενέσθαι καὶ 
3 , Ξ- 7, 7, τι Ξ ΄ 

εὖ σπείρων καὶ εὖ φυτεύων, ὁπότε καρποῦσθαι ταῦτα δέοι, 
ϑψΨψ' Ἄ Ἂ 3 γ Χ “ ΄ 

ἐῴη τὸν καρπὸν ἀσυγκομιστον εἰς, τὴν γὴν πάλιν καταρ- 
“ Ν Β , 3 Χ ᾿ Ν Σ , 

ρεῖν. καὶ εἴ τίς γε ἀσκητὴς πολλὰ πονήσας καὶ ἀξιόνικος 
, ΕῚ 7 ψ .] ἊΟ ΘΠ 

γενόμενος ἀναγώνιστος διατελέσειεν, οὐδ ἂν οὗτός μοι 
“ Ψ 3 Υ 53 -ϑ ,, 3 3 ς - 3 

τι δοκεῖ δικαίως ἀναίτιος εἶναι ἀφροσύνης. ἀλλ᾽ ἡμεῖς, ὠ[ττ] 
32 Ἁ ᾽ὔ σι 3 3 κα Ἃ 4 ΄σι 

ἄνδρες, μὴ πάθωμεν ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐπείπερ σύνισμεν ἡμῖν 
3 ΄- δ ἃ Ἷ » “-7, 3 Ἂς 7 “ “ 

αὐτοῖς ἀπὸ παίδων ἀρξάμενοι ἀσκηταὶ ὄντες τῶν καλῶν 
3 ΄΄ 5 , ϑ κως, Ἁ 7 ἃ 5 Ν ΄ 

καγαθῶν ἔργων, ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὺς ἐγὼ σαφῶς 
δὴν νὰν ν 7 ν ΕἾ ἢ» 93 ᾽ 

ἐπίσταμαι ἰδιώτας ὄντας ὡς πρὸς ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι. οὐ 
’ Ὁ ς ἥ Ὶ ἃ ΕΝ 7 

γάρ πω οὗτοι ἱκανοί εἰσιν ἀγωνισταὶ, οἱ ἂν τοξεύωσι καὶ 
3 , τὰν Ψ΄,. 3 4 ΟΝ 7 ΄ 

ἀκοντίζωσι καὶ ἱππεύωσιν ἐπιστημόνως, ἢν δέπου πονῆσαι 
7ὔ [4 7] 3 Ὁ “ 7 Ἁ Χ 

δέῃ, τούτῳ λείπωνται, ἀλλ᾽ οὗτοι ἰδιῶταί εἰσι κατὰ τοὺς 
, Ψ “ 9 “ ’, « ο ’ὔ 

πόνους" οὐδέ γε οἵτινες ἀγρυπνῆσαι δέον ἡττῶνται τού- 
ω Ν Ν Ὄ 5 “ Ά Ν σ κ᾿ ΣᾺ ε 

του, ἀλλὰ καὶ οὗτοι ἰδιῶται κατὰ τὸν ὕπνον" οὐδέ γε οἱ 
“- Χ Ἂς 7 Ὁ ὑ. Χ γ ͵7ὔ 

ταῦτα μὲν ἱκανοὶ, ἀπαίδευτοι δὲ ὡς χρὴ καὶ συμμάχοις καὶ 
πολεμίοις χρῆσθαι, ἀλλὰ καὶ οὗτοι δῆλον ἃ ὡς τῶν μεγίστων 

τ, παιδευμάτων ἀπείρως. ἔχουσιν. ὑμεῖς δὲ νυκτὶ μὲν δήπου [12] 
ὅσαπερ οἱ ἄλλοι ἡμέρᾳ δύναισθ᾽ ἂν χρῆσθαι, πόνους δὲ 

καὶ ἑαυτοῖς καὶ πόλει Δ.(. Ἀ. καὶ αὐτοῖς καὶ τῇ πόλει 1). καὶ τῇ πόλει καὶ αὖ- 
τοῖς ϑύοῦ. 1Ο. εἰ] οἱ α. οἱ 4] εἰ 8.7. 8]. 1η. ἀπ᾽ αὐτῶν καρπὸν 
ΘΙΟΒ. ἑαυτοὺς Ὁ. γινομένους περιεῖδον ΘΟ. ὁπότε 
αὐτὸν καρποῦσθαι 1).(. τηρ΄. Τ. ὅτε ἀποκαρποῦσθαι ΘΙΟΌ. γε ὉΠ. δῖο. 
ἀσκητὴς ἀλλη-- τὴς 1)... σοΥ. 1. ΘΛΟὈ. οὐδ᾽ ἃ Ψ ὍΤΩ. 1). μοι] ἔ ἔμοιγε ;. 
5100. 11. εἴπερ 1). κἀγαθῶν] καὶ τῶν ἢ ἀδῶν Ὁ. ἐπίσταμαι) αὐτοὺς 
ἰδὼν Δ6 4. 1). αὐτὸς ἰδὼν (α. τηρ΄. Γ΄. ὑμᾶς Α.}).Π. γάρ] γάρ τι 1). ἀγω- 
νισταὶ] ἀγωνίζεσθαι εἴ 5. ν. ονται 1). καὶ----καὶ] ἢ ---ἢ Ὁ). δέῃ] δέσι ΔΑ. α. 
τοῦτο ᾿α. λείπονται (. οὐδέ] οὐδ οἵ Δ.6. ρχτ.. αὖ νΙἀοίαν, ἢ εἴτινες 
Α.}).. ργ. ἰδιῶται εἶσιν Δαα. 1). οὐδέ γε οἱ] οὐδ᾽ οἵ γε οἱ ΛΑ. οὐδ 
οἱ γε οἱ (.. ΡΥ.» αὖ νΙἀοίαγ, ἴ,., 4] οἰϊατῃ ὑ ἴῃ 1ΐαχα ᾿Ν. ὡς] ὅτι 1)., 86 ν ὅ 
Β. 1: 12. δύναισθ᾽ ἂν] δύνασθε 1). πόνους---νομίζετε οἰΐδ 8 [μοηρίπ. 
1)6 500]. ο, 28, πόνον ἡγεμόνα Ὀ15, ἔπτη κάλλιστον--- χαίρετε. 

.1ο. ἀσκητὴς] γυϊραίυγῃ ἀθλητὴς νισάμενος ῬΥῸ ἀγωνιζόμενος. 
οοὐτοχὶ. ΝΟη αϊν!8 ἀσκητὴς εβ ἀθλη- 12. ὅσαπερ) Η. αν. 6,1, τ: Ἱκανὸς 
τὴς, 56 ΟἸΩΠΙΒ ἀθλητὴς οδύ οὐϊαη νυκτὶ ὅσαπερ ἡμέρᾳ πρῆσθε Αρθϑ. 
ἀσκητής. Οὐοηΐ. ἀἸοία δα (ὑοτηπιοπί. 4, 6, 6. 
12,1, Η ΘΥ. 6, 5, τύ. [ὰ οἰ τη. 7η6- πόνους 1 Ἰαάοριη δΒθηΐθηία ἀρπα 
11τι5. σον ϑηϊΐ ΒΘ] ΌΘΗΒ ἀσκηταὶ ὄντες. Ῥιπά. Νβπ). 1, τοῦ, Ορρίδῃ. Ογῃ. 1ἱ, 
5ΟΗΝ. ᾿Αναγώνιστος οΧχΧ ἢ.]. οἰδδ 8 54, Ἰηΐτα 7, 5» 0, Ι᾿Δν. »» 4. ΗὔΤΟΗ. 
αι]. π2816 Ἰη οΥΡγθίαϊυ ὁ μὴ ἀγω- (16]}, Ν, Α, τύ,1, ΥΔΙΟΙΚ,. 



1 δ᾽. δ ΒῸ ὑΓ χν 49 

πὰ ζῆ δέ ς 7 ᾿ ζ λ “ δὲ “ ε ψ 
τοῦ (ην ἡδέως ἡγεμόνας νομίζετε, λιμῷ ὅε ὁσαπερ ὄψῳ 
διαχρῆσθε, ὑδροποσίαν δὲ ῥᾷον τῶν λεόντων φέρετε, καλ- 

Ἂ “4 ὰ ων ἃ Ν 

λιστον δὲ πάντων καὶ πολεμικώτατον κτῆμα εἰς τὰς ψυχὰς 
7 Ν “ Ο ἴω “7 

συγκεκόμισθε: ἐπαινούμενοι γὰρ μᾶλλον ἢ, τοῖς ἄλλοις 

ἅπασι χαίρετε. τοὺς δ᾽ ἐπαίνων ἐραστὰς ἀνάγκη κτᾶσθαι 
τὰ αἴτια. διὰ τοῦτο πάντα μὲν πόνον, πάντα δὲ κίνδυνον 

Ἐπ λ΄. ε ΄ ᾽ οἷ “ 5. Ν ᾿ ΠΕ - ΒΩ 

13 ἤδεως ὑποδυεσθε. εἰ δὲ ταῦτα ἐγὼ λέγω περὶ ὑμῶν ἀλλῃ[13] 
Ν “ “ Χ Χ “- » 

γιγνώσκων, ἐμαυτὸν ἐξαπατῶ" ὅ τι γὰρ μὴ τοιοῦτον ἀπο- 
΄ ἂν να “- 9 Ἂν δον ΟΠ ( “ σ » Ν ΄ 

βήσεται παρ᾽ ὑμῶν, εἰς ἐμὲ τὸ ἐλλεῖπον ἥξει. ἀλλὰ πιστεύω 
“κ΄. 7 Ν ΄- ς “ιν 9 5 Ἁ Ρ] ᾿ ἂν ΄ “΄᾿ 

τοι τῇ πείρᾳ καὶ τῃ ὑμῶν εἰς ἐμε εὐνοίᾳ καὶ τῇ τῶν πολε- 
͵7] 3 7 ᾿ς ’ὔ ’ Ά 3 Ἂ » 7 

μίων ἀνοίᾳ μὴ Ψεύσειν με ταῦτας τὰς ἀγαθὰς ἐλπίδας. 
5 Ἧς ἤ “- ς ν᾿) 5 δι ᾿ο  γπὸ ἊΝ εν 7, 

ἀλλὰ θαρροῦντες ὁρμώμεθα, ἐπειδὴ καὶ ἐκποδὼν ἡμῖν γεγέ- 
᾿ ἤν “ » » 5.7 3 7] “- Ἁ 

νηται τὸ δόξαι τῶν ἀλλοτρίων ἀδίκως ἐφίεσθαι. νῦν γὰρ 
4 Ν ᾽ὔ - Ά “ “ 

ἔρχονται μέν οἱ πολέμιοι ἄρχοντες ἀδίκων χειρῶν, καλοῦσι 
Α [2 ΄σι 5 7] ᾿ 7 7 53 3 ΝΟ “κι 3 ἊΝ 

δὲ ἡμᾶς ἐπικούρους οἱ φίλοι" τί οὖν ἐστιν ἢ τοῦ ἀλέξασθαι 
᾿4δικαιότερον ἢ ἢ τοῦ τοῖς φίλοις ἀρήγειν κάλλιον ; ἀλλὰ μὴν 

κἀκεῖνο οἶμαι ὑμᾶς θαρρεῖν, τὸ μὴ παρημεληκότα με τῶν 
θεῶν τὴν ἔξοδον ποιεῖσθαι: πολλὰ γάρ μοι συνόντες ἐπί- 
στασθε οὐ μόνον τὰ μεγάλα ἀλλὰ καὶ τὰ μικρὰ πειρώ- 

Ὁ απ 3 ἊΝ “- ε ἴω ,7ὔ 53 [ σ΄ “7 

μενον ἀεὶ ἀπὸ θεῶν ὁρμᾶσθαι. τέλος εἶπε, Τί δεῖ ἐτι 
" » ς Ὁ. σ΄ Ἁ Χ 2) ς ᾿ ι ῳ 3 

λέγειν ; ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν τοὺς ἄνδρας ἑλόμενοι καὶ ἀναλα- 
ἕ τ Ὑ Ἂ 5 3 , ἄν λων, 

βοντες καὶ τάλλα παρασκευασάμενοι ἴτε εἰς Μηδους" ἐγὼ 
᾽ » Χ ἊἍ Ἂς Υ Χ ὔ μ᾽ ΄- 

δ᾽ ἐπανελθὼν πρὸς τὸν πατέρα πρόειμι δὴ, ὅπως τὰ τῶν 
ς 7 Ἂ --΄ ώ Α 

πολεμίων ὡς τάχιστα μαθὼν οἷά ἐστι παρασκευάζωμαι ὅ τι 

[14] 

διαχρῆσθαι Ὁ. κάλλιστον δὲ καὶ πάντων πολ. 1). πολεμικώτατον 0.1. 
ΠιοῃρΊπυβ. πολιτικώτατον Α. α. Β. πᾶσι 10. ἐπαίνων] τοῦ ἐπαίνου Ὁ. 
ἐπαίνου ἘἈ. διὰ τοῦτο] ἐπὶ τούτῳ [0. ργ., αἱ ν]ἀ οί, Μ. κτᾶσθαι τὰ αἴτια 
Ὁ. τηρ΄. τ. οτα. Μ.Β. ὑποδύεσθαι Ὁ. εἰ ἴῃ 10. "πὸ ἀη66 καὶ δηΐθ διὰ τοῦτο 86- 
ἀϊά!ι Ζϑαπίυβ οχ ΡΒΠ]ΘΙΡΠΟ. 13. ἄλλη Α.}). ρυ. ἃ. (χψαὰὶ ἄλλη) Τρ Ρν. Β. ἄλλως 
ἢ . “γὰρ α. 5.7 .τὴ. 8ηῖ. γὰρ μὴ] γάρ μοι ἸΡῚ τπαρ᾽ ὑμῶν ἀποβ. τῇ 
πείρᾳ καὶ τῇ ὑμετέρᾳ καὶ τῇ 1)., τηρ΄. ΓΤ. Δ αἀ6η85 ὑμῶν εἰς ἐμὲ εὐνοίᾳ καὶ τῇ, οὖ ροϑί 
πολεμίαν 5. Υ. 684. τη.γ. ἀνοίᾳ. εὐσειν] εἰ ἃ ΟΟΥΤ. οὔ ν 5.γν. Ὁ. ταύτας 
Βιν. Β. ἐκποδῶν Α.).α.Ρτ. ὑμῖν ;. μὲν α.5.ν.7 ἄρχοντες 1Ἰῃ 11. 
ἢ)... υνὖ Δ ΙΟΒΟΙ πϑαυθαΐ αυϊὰ ῬΓ. οἱ φ. ἐπικούρους }. 14. ἀλλὰ μὴν καὶ 
διὰ τοῦτο ὑμᾶς οὐχ ἥκιστα οἶμαι, θαρρεῖν 1). μὴν καὶ 1η 110. Ἀ. ἐκεῖνο διὰ τοῦτο 
οὐχ ἥκιστα α.τὰρ.1. κἀκεῖνο Ν. καὶ ἐκεῖνο Α. οἴομαι Δ.6.8, με] 
μετὰ Α.Ὁ. ργτ.. αὖ ν]ἀδίαγ, με, τὰ ΠΟΥ. καὶ] τὸ καὶ Α. καὶ τὸν Ε., ααὶ ἢϊς 
τηρ.. εὐσεβῶς, αι Β. ὅραλόγον ἀσεβοῦς. Ὕ- Ια. 8 »7.11- εἶπε] ἔφη Ὁ. ΠΡ ΧΡΝΕ ἔτι 1). 
ἑλόμενοι καὶ ἀναλαβόντες] ἑλόμενοί τε ἅμα 1). τἄλλα οτῃ. 1). παρεσκευασμένοι 
ἴτε Α.α.Β. παρασκευασάμενοί τε ). ἐς Α.α.Β. δὴ] ἤδη Ὁ. παρασκευάσω 
ὑμῖν Ὁ. 

λεόντων  Θ] Ὠ.]]11Π} ρτφίει ΔατιΆτη 
εχρϑίαπηί ροίαπη. ΒΟ Δ. 

πολεμικώτατον] ΑἸϊδηθη. 80 πᾶς 
ΟΥ̓ΔΟΠ 6 πολιτικώτατον, ἴῃ αὰ 46 πο- 
λεμικοῖς τηδχίτηθ ΔρῚ{}, ταὶ 5.9, οϑύ 

ταῦτα τὰ πολεμικὰ, [{τιϑ5ίγα ἀοίεπα!ϊ! 
ΘΟΠοίου. δα ΟΥΕρῸΥ. Ρ- 934; Ἰοοο 
ΑἸΠΘΠδΙ 14, Ρ.627 Ο: οἱ παλαιοὶ τὴν 
ἀνδρείαν ὑπελάμβανον εἶναι μεγίστην 
τῶν πολιτικῶν ἀρετῶν. 

10 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝΈΤΙΒ ΓΝἉΗ͂Τ. ΟΥ̓ΒῚ δύ 

ΕΝ ,ὔὕ ’ ’ὔ Ἀ “ 

ἂν δέωμαι, ὅπως ὡς κάλλιστα σὺν θεῷ ἀγωνιζώμεθα. οἱ 
Ν Χ ΄“ 27 

μὲν δὴ ταῦτα ἔπραττον. 
ΚΕΦ. “5. 

“σι ᾿ 9 ἃ ἤ σαν ὁ 

Κῦρος δὲ ἐλθὼν οἴκαδε καὶ προσευξάμενος “Ἑστίᾳ πα- 
Υ Ν Ν Ἅ Ν ω Μ - ε ΠΗ δ΄ 4 

τρῴᾳ καὶ Διὰ πατρῴῳ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς ὡρμᾶτο ἐπὶ 
Ἂΐ 7 "φ ᾿] ϑν ἮΝ , Ν 

τὴν στρατείαν, συμπρούπεμπε δὲ αὐτὸν καὶ ὁ πατήρ. ἐπειδὴ 
ΝΣ τον “ ᾿ Ξ ὙΠ ΑΙ "4 

δὲ ἔξω τῆς οἰκίας ἐγένοντο, λέγονται ἀστραπαὶ καὶ βρον- 
Ν » “ 57 Τ4 Ἂὦ Ν 7 "6, ΒΕ 

ταὶ αὐτῷ αἰσιοι γενέσθαι. τούτων δὲ φανέντων οὐδὲν ἄλλο 
ΕΣ ,ὔ, 7 Χ ͵ ΄“΄» 

ἔτι οἰωνιζόμενοι ἐπορεύοντο, ὡς οὐδένα λήσοντα τὰ τοῦ 
"4 ΄΄' γι 

μεγίστου θεοῦ σημεῖα. 
Π ...7 δὲ “ Κ ’ : ἃ 327 Χο "ὃ 

βοίοντι δὲ τῷ Ἰζύρῷ ὁ πατὴρ ἤρχετο λόγου τοιοῦδε. 
13; κοὐ Ὁ ς Ν ἢ Ν » χω 7 

ἢ παῖ, ὅτι μὲν οἱ θεοὶ Ἱλεῷ τε καὶ εὐμενεῖς πέμπουσι σε 
εν « ἴω “ » 

καὶ ἐν ἱεροῖς δῆλον καὶ ἐν οὐρανίοις σημείοις" γιγνώσκεις 
δ Ν 2 “4 5 Ἂν Ἷ “ 5 7 3 ἦν 

δὲ καὶ αὐτός. ἐγὼ γάρ σε ταῦτα ἐπίτηδες ἐδιδαξάμην, 
Ὡ Ἂν 3 ΒΥ ς ’ἤ οὖ ΄ι σι "ὦ 

ὕπως μὴ δι ἄλλων ἑρμηνέων τὰς τῶν θεῶν συμβουλίας 
" » 3 Ν - Χ Ν ᾽ , Ν 

συνείης, ἀλλ᾽ αὐτὸς καὶ ὁρῶν τὰ ὁρατὰ καὶ ἀκούων τὰ 
3 Νὴ Δ τ 3 Ψ,' ’ 

ἀκουστὰ γιγνώσκοις καὶ μὴ ἐπὶ μάντεσιν ἐΐης, εἰ βού- 
, σ΄ “ ’ὔ δ Ν ἈΝ “- “ 

λοιντόὸ σε ἐξαπατᾶν ἕτερα λέγοντες ἢ τὰ παρὰ τῶν θεῶν 
, 3 5 “ Ὑ », 7 ὔ 

σημαινόμενα, μηδ᾽ αὖ, εἰ ποτε ἀρα ἄνευ μάντεως γένοιο, 

δύνωμαι Ὦ.(α. οοττ. ἀγωνιζοίμεθα Ὁ. Ἀ. Ι. ὁρμᾶτο 10. 
τὴν στρατείὰν ΔΑ. ἀπρ)1οἱ δεοθηΐει οἵ εἰ ἰῇ ε, γ86] νἱοιβϑίτη, τηπίαίο. τὴν 
στρατειὰν Ὁ. στρατιὰν (ά. τὴν στρατιὰν ἰν. καὶ 5.0Ὑ. 7... οἵα. ἐν 
ἐπεὶ Ὁ... αἴσιαι Ἐ. ἄλλο οἴη. Ὁ. οὐθένα 1). Ῥγ.» υὖ νἱἀοίαν, αὶ ὃ 
ἴῃ γ8. οὗ δοοθῃθιι μη ΡΥ. ρτάνϑιη, αὖ α 1ῃ Ππ6 γϑῦβιιβ δα οὐδὲν Δαἀαιίμτη. νἹ θυ 
Ῥοβϑβὶῦ, φαθηηνὶβ θα, τη. οὖ δοῦθιῃ αἰναπηθηΐο, 566 ρα 1110 ὨΙΡΎ 5, Βουρύθτη ν]- 
Ἁοδίαγ. ἂν ροϑβί οὐδένα δα. Α.})..Ὦ. ἀνα ἴ᾿. λήσοντα)] λήσαντα ἉἈ. 
ἄλλο οὐ ἃ (ἴοτα, νοἰαῦ ν, ογαβα οὖ ἴῃ ἃ τπαζαΐα) ἡ (μο6 ὁ ἴῃ τηπιΐαῦ ΠΟΥΤ.} σαντα 
}). λύσαντα ᾿ὰ. οὔ (α] α 5.λ. 684. [οτίαβδβ8 τ. (ὰ. οὐ αὶ λήσαντα τηρ-. ἃ]. τη. ἴω. 
τὰ ΞΕ ν 18: πὶ. ἢ). 2. ὅτι μὲν ὦ παῖ θεοί σε 1)... ΟἸαϊ550 ΤΠΟΧ σε. δῆλον 
καὶ ἐν (α. τηρ. Υ-. δὲ καὶ] δὲ Α. εἴπ 185. α., αὖ καὶ ΠΟΙ ΡΘΠΑο βουιρύπση δὲ 
Δηραβίθ ᾿πβουζη [ΟΥα886. ΠΟῚ 810 Ρ7. ΠΠΔΏΤΙΒ. συμβουλὰς 10. συνίης 
Α.α.ἈΒ. ἀλλ᾽ αὐτὸς 5.γΥ. Ἀ. αὐτὸς καὶ καὶ αὐτὸς Ὠ. γινώσκεις Δ.) .ἃ. 
ῬΓ. γινώσκῃς (. οοΥ. οὐ 641] οἱἐ 8. Υ. ἃ]. τη. [.. γινώσκεις ν6] γινώσκῃς ἴῃ 110. Β.. 
εἴης Ἀ,. σοΥτ. ἴῃς Α.Ὁ. ἧς 1. Ῥγ., εὖ να δία, 4] εἴης οοττ., αὶ, 85. ν. τὴ. δηΐ, δα- 
αἸΐο 4 8110 ΘΟΥΡ. εἴης Ἰῃ τηρ'. ἀπατᾶν 1). ἢ δαά. ).Ὁ. 5.ν.1τὴ. δηΐ. 
ὁπ. ἃ.Β. τὰ παρὰ] παρὰ τὰ Ἀ. 

1. Ἑστίᾳ πατρῴᾳ) Μαδηϊλίοϑίιπι οϑὺ 
ΠΔΙΙΟΏΪ5 511ιθὸ ἀθοϑ, συ 88 οἵ οορ- 
ὨΟΙΔηἃ ΠΘΟΙΡ ΠῚ ΔΒΒΙΡΔΙ ΡΟΥΘ ἃ 
ΧοποΡρποηία, ΒΟῊΝ, Υ. 7,. 5. δῇ. 

Ὦ]Ο ΟΡ 6588 16 Ποχογαῦ ὰπὶ θ᾽ μι ]11|8. 
2. ἱεροῖς----σημείοις  ΤΌΧΟΙΒ. οὐ []ρῚι- 

ΤΙΡτι5 5. Το] τῖδιι5. ΔΌΝ. 
ὁρατὰ---ἀκουστὰ) {70 {Ὰ]ρῈΓ, ἀντττη 

γοϊαΐτι8, οχία, οὐλϊηδ, σα. ΔΥ]1ΠῚ, 106 ἀ118 πατρῴοις 51ν6 σ',ΘΠ[Ι5. διιοίου!- 
5 ΤΠ65. δίθρῃ. ν. Πατρώιος Ρ. ύ2ο 
--ό2ι. 

οὐδένα λήσοντα ) Ῥαγίϊοτι]ςο ἂν ἸοοΌτη 
ΠΟΙ 6886 8ηπηδανουθῦ ΘΟΠροίου. δὰ 
Ἰθϑιηοβῖῃ. νο]. 1, Ρ. 277. ϑϑια]ογαῦ- 
(16 ]106 Πδθο ΘΟΥΤΊΡΘΠΒ ͵άτη ΠΟΙ ΚΊ 8 
Αεί, τυ. ἃ. 1750, Ρ. 8ού, Ευΐυτο 

τοηϊίγα. ΖΕΌΝ. 
αὐτός] {7 Χοπορμοι ΔΑ. 5, 6,20. 
ἕτερα λέγοντες] Ἰ,Οοὰτ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 8 

ἴῃ πηθηΐθ πα ]586. νἱαἀδῦ ΑΥΡΙΔΠ. 
ΛΔΏΔ. 4, 4,3: ᾿Αρίστανδρος δὲ οὐκ 
ἔφη παρὰ τὰ ἐκ τοῦ θείου σημαινόμενα 
ἄλλα ἀποδείξεσθαι, ὅτι ἄλλα ἐθέλει 

[2] 



ΙΒ ΘΆΡΟΥΙ 51 

» “ ͵ ᾽ Ψ σ΄’, » δ ’ὔ Ν 

ἀποροῖο θείοις σημείοις ὅ τι χρῷὸ γε, ἀλλὰ γιγνώσκων διὰ 
“-“ “ Ν ᾿ “- ΩΝ ΄ ῇ 

τῆς μαντικῆς τὰ παρὰ τῶν θεῶν συμβουλευομενα, τούτοις 
7 Ν Ἂ ἑΨ ΄, ὃ, ΄“-“ ε 

4πείθοιο. Καὶ μὲν δὴ, ὦ πάτερ, ἔφη ὁ κῦρος, ὡς ἂν ἵλεῳ [3] 
« Ν ΒΕ «ς “- 7 » ὁ “Ψ 

οἱ θεοὶ οντες ἡμίν συμβουλεύειν ἐθέλωσιν, ὅσον δύναμαι 
ἘΝ Ἂ, ΧΝ ᾽ “- Ε , 7 

κατὰ τὸν σὸν λόγον διατελῶ ἐπιμελόμενος" μέμνημαι 
᾿ ᾿, » 4 ω σ“ , Ἃ Ἅ “- 

γαρ., ἐφ), ἀκούσας ποτέ σοὺ ὁτι εἰκότως ἂν καὶ παρὰ θεών 
πρακτικώτερος εἴη ὥσπερ καὶ παρ᾽ ἀνθρώπων ὅστις μὴ 
ὁπότε ἐν ἀπόροις εἴη, τότε κολακεύοι, ἀλλ᾽ ὅτε τὰ ἄριστα 
πράττοι, τότε μάλιστα τῶν θεῶν μεμνῷτο καὶ τῶν φίλων 

δ ἐφησθα χρῆναι ὡσαύτως οὕτως ἐπιμέλεσθαι. Οὐκοῦν [4] 
νῦν, ἔφη, ὡ παῖ, διά γ᾽ ἐκείνας τὰς ἐπιμελείας ἥδιον μὲν 
ἔρχει πρὸς τοὺς θεοὺς δεησόμενος, ἐλπίζεις δὲ μᾶλλον 

“ κὰ Ἃ 7 “ Ξ - ω 9 7 

τεύξεσθαι ὧν ἂν δέῃ, ὅτι συνειδέναι σαυτῷ δοκεῖς οὐπώ- 
» ͵, “ Ψ ᾿ 3 “ 5 ἤ « 

ποτ ἀμελήσας αὐτῶν; [ΙΙάνυ μὲν οὖν, ἔφη, ὦ πάτερ, ὡς 
Χ ἧς “ὔ τν Ἀ “ 4 Ψ Ν 

πρὸς φίλους μοι ὄντας τοὺς θεοὺς οὕτω διάκειμαι. "“Γ γὰρ, [5] 

μάντεως ἄνευ 1). ἀποροῖς οι ἴῃ τᾶ. οἱ π΄. α., ἄρα οτα. Α.Β.Ὁ. τὴρ.γτ. 
σαὶ ῬΙ. ἴονύαϑϑθ ῃ ΜΕ] εἰ; ἀποροῖο Τὰ. 
ὅτι χρῷό γε] ὅπως χρῶο 10. 

Α.α. ὅπως ἂν δίον. ὁπόταν ᾿ὰ. 
λέσω Ὦ.Ὁ. τηρ. τ. ΕΗ. 500. 
θεῶν 1).Ὁ. 5. ν.τ᾿. 5΄οΟὈ. 
ΒΟ. 
τως ΟΤ. 1)... ραποί5 ποία α. 
ΓΑΡΥ] ἔρχῃ. 
ξυνειδέναι ἑαυτῷ ϑίοῦ. 

ἀκοῦσαι ᾿Αλέξανδρος, φῃοα ἴῃ ποη- 
Ὠ1]}15 ἴῃ τοῦ---σημαινομένου ΟΠΟΥΤΊΡ- 
ἴστη. ΕὙΘαΌΘΗΣΙΒ δυΐθιη ῬΤΟΠ. ἄλλος 
οὐ ἕτερος ΠΟΠΒΙΓΙΟΙΟΠΪΒ ΟΠ παρὰ 
ΘΧΘΙΏΡΪα ν. ἴῃ ΤΠ65. ϑίβθρ!., 81 ἐ- 
τερα λέγοντες παρὰ τὰ Ξιρυθὸ Ροΐι8 
αύδτη ἰηβουῦο ἢ βου θπάππι, αὖ σ0η- 
͵δοῖῦ ῬΟΡΡΟ, δἰβὶ δχῖριια δδῦ πππι5 Ἀ. 
Παθ5, εὖ (ὐοτηχηθηΐ. 1, 23, 4: Οἴτινες 
παρὰ τὰ παρὰ τῶν θεῶν σημαινόμενα 
ποιοῦσί τι, Θίοαρηδηι ἰδηΐατη δϑῦ οοη- 
7θοίατα Ῥτοὸ παρὰ τὰ νΕ] τὰ παρὰ νεΕ], αἱ 
Θϑύ 1 θοηΐβ ἄποριβ, παρὰ τὰ ὑπό. 

ἀποροῖς] Ορίδεν! ἴῃ οἷς γ6] οἵ Ρτὸ 
οἷης ψΕ6] οίη, Ὦϊ6 πθ6 δα βοηαπῃ αϊάθιη 
Βαν 15, ΘΧΘΠΊΡ]α ἀρὰ Χοπορμοηΐθιη 
αασχῃ ΠᾺ]]15 οἸηη]δ δ᾽ηὖ Πά6ΙῚ οἱ ]6ρῚ- 
ὈΠΠΟΥ Τα οΟρία ΟὈΥαΔηΐαγ, μος ἸοσοΟ 
οἴϊδτη νι. ἀποροῖο τι Ὀϊππὶ τϑα αἱ ατι8 
νογᾶ δῦ [οσηα. Μίβαϊο οεογΐο, αὖ 8110] 
δοῖϊνο, 888 εϑῦ ΑἸΔΌ. 7» 3.29: Ἢ- 
πορεῖτο τί 53]. ὃ τι) ποιήσει" δρῃ. 8, 
8: ὋὉ λαγῶς ἀπορούμενος ὅπου κατα- 
κλινῆ. Οὐοπίτα Ἡ. ΟΓ. 5, 5.1: ᾽Απο- 
ρῶν τί χρῷτο τοῖς πράγμασιν, τὰ 

θείοις τὴ 110. Η., ΡΥ. ξογτίαββθ ποίοις, 
βουλευόμενα Ἀ. α. Ἦ. σημαινόμενα Μ. Ὧν 

ἔφη ὦ πάτερ Ὁ. 5τοῦ. ΕἸ. 48, 68, οἰΐδηβ 5. 5---Ἴἀ. ὦ 
θέλωσιν Α.}Ὁ). 

ΓΑΡΥ] ἐπεμελούμενος. 
κολακεύειν Ἐ.. ΡΥ. 

μεμνῷτο] ἢ 5.ν.γ. . μεμνῇτο [,. μεμνοίῳτο 1). μέμνηται ὅ[0}. 
ΤΡ] ἐπιμελεῖσθαι. 

δεησόμενος θεοὺς ὄντας οὕτω διακειμένους α. πηρ.Υ. 
προσφιλεῖς μοι τοὺς θεοὺς ὄντας 1). ὅ[οὈ. 

οἵη. ΗΒ. ὡς ἂν Μ. ὧν ἂν 
δύνωμαι Α.Ε. διατε- 
ἔφη οπι. 1). δου. τῶν 

τὰ οἴη. Α. 
οὕ- 

4. διά γ᾽] δ Ὠ. 5[οὈ. 
τεύξασθαι 1). 

κολακεύειι 8]ς Β. 

οὔϊδτη γε, Πϊς αποαπα ᾿Π0{1]]. 
3. παρὰ θεῶν] ΡΙαῖ. Μοιῖ. Ρ. 405 Β: 

σ ΄ “ ΄“ 

Ὥσπερ ὁ Ξενοφῶν παρήνει τῶν θεῶν 
εὐτυχοῦντας μάλιστα μεμνῆσθαι καὶ 
τιμᾶν, ὅπως ὅταν ἐν χρείᾳ γενώμεθα, 
θαρροῦντες αὐτοὺς παρακαλῶμεν, ἁ ὡς εὐ- 
μενεῖς ὄντας ἤδη καὶ φίλους. ΗΤΟΗ. 

μεμνῷτο 6Χ Χεαπορποπία ἰδπααΐ 
Εἴγηι. Μ.». 579,1» οἵ 000]. Ηοιῃ. ἢ]. 
Ψ; 86: Παρὰ μέντοι Ξενοφῶντι ἄνευ 
τοῦ ε (αἱ δρυά. Ηρπα. μεμνέῳτο) ἐστὶν 
ὁ σχηματισμὸς καὶ “προπερισπᾶται, ἐν 
Κύρου παιδείας πρώτῳ, ᾽᾿Αλλ᾽ ὅτε τὰ 
ἄριστα πράττοι, τότε μάλιστα, τὸν θεὸν 
μεμνῷτο. τὸ δὲ ἀνάλογον διὰ τοῦ ἡ προσ- 
κειμένου τοῦ τι, παρ᾽ ᾿Αριστοφάνει ἐν 
Πλούτῳ δευτέρῳ (992)" Ἵνα τοὐμὸν ἱμά- 
τιον φορῶν μεμνῇῆτό μου. ἘοΥΙΏΔΠ, 
μεμνῇτο ΥΒΡΘΙ65 ἴῃ Ρ]αύομὶβ Ἐβῖρ. 
9 Ῥ- 124. Αρυὰ Απάος. Ῥ- 18, 5250 Ἰερὶ- 
[Γ ΠΠΠΟ εἰκότως δ᾽ ἂν αὐτῶν μέ" ΘΕ 
ἍὈ1 οοὐθχ  υδ151., μεμνῆσθαι 564 με- 
μνῇσθε 5α]ΐοτη ογδΐ ᾿βοηθοπάππηι. Υ, δά 
ἈΏαΡ. 1,..5. ΒΟΗ͂Ν, 

2 



δῷ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΝ [ΝΞΤ΄. ΟΥ̓ΕῚ 

ἔφη ὁ πατὴρ, μέμνησαι ἐκεῖνα ἅ ποτε ἐδόκει ἡμῖν ὡς ἅπερ 
δεδώκασιν οἱ θεοὶ μαθόντας ἀνθρώπους βέλτιον πράττειν ἢ 
ἀνεπιστήμονας αὐτῶν ὄντας καὶ ἐργαζομένους μᾶλλον 
ἀνύτειν ἢ ἀργοῦντας καὶ ἐπιμελομένους ἀσφαλέστερον διά- 
γειν ἢ ἀφυλακτοῦντας τούτων, παρέχοντας οὖν τοιούτους 
ἑαυτοὺς οἵους δεῖ, οὕτως ἡμῖν ἐδόκει δεῖν καὶ αἰτεῖσθαι 

6 τἀγαθὰ παρὰ τῶν θεῶν ; Ναὶ μα ῦ, ἐφη ὁ Κῦρος, μέ- [6] 
μνημαῖ μέντοι τοιαῦτα ἀκούσας σου" καὶ γὰρ ἀνάγκη με 
πείθεσθαι τῷ λόγῳ: καὶ γὰρ οἶδά σε λέγοντα ἀεὶ ὡς οὐδὲ 
θέμις εἴη αἰτεῖσθαι παρὰ τῶν θεῶν οὔτε ἱππεύειν μὴ μα- 
θόντας ἱππομαχοῦντας νικᾶν, οὔτε μὴ ἐπισταμένους το- 
ξεύειν τοξεύοντας κρατεῖν τῶν ἐπισταμένων, οὔτε μὴ ἐπι- 
σταμένους κυβερνᾶν σώζειν εὔχεσθαι ναῦς κυβερνῶντας, 

οὐδὲ μὴ σπείροντάς γε σῖτον εὔχεσθαι καλὸν αὐτοῖς φύ- 
εσθαι, οὐδὲ μὴ φυλαττομένους γε ἐν πολέμῳ σωτηρίαν 
αἰτεῖσθαι: παρὰ γὰρ τοὺς τῶν θεῶν θεσμοὺς πάντα τὰ 
τοιαῦτα εἶναι" τοὺς δὲ ἀθέμιτα εὐχομένους ὁμοίως ἔφησθα 
εἰκὸς εἶναι παρὰ θεῶν ἀτυχεῖν ὥσπερ καὶ παρὰ ἀνθρώπων 
ἀπρακτεῖν τοὺς παράνομα δεομένους. 

7 ᾿Ἐκείνων δὲ, ὦ ὦ παῖ, ε ἐπελάθου ἃ ποτε ἐγὼ καὶ σὺ ἐλογι- [7] 

ζόμεθα ὡς ἱκανὸν εἴη καὶ καλὸν ἀνδρὶ ἔργον, εἴ τις δύναιτο 
ἐπιμεληθῆναι ὅπως ἂν αὐτός τε καλὸς κἀγαθὸς δοκίμως 
γένοιτο καὶ τἀπιτήδεια αὐτὸς τε καὶ οἱ οἰκέται ἱκανῶς ἔχοιεν ; 
τὸ δὲ, τούτου μεγάλου ἔργου ὄντος, οὕτως ἐπίστασθαι ἀν- 

5. ὁ πατὴρ] ὦ παῖ Ὠ.Β.. δῖον. ἐκεῖνα μέμνησαι Ὁ. ὡς ἅπερ] ὁπόσαπερ δή- 
που 1)., πὸ Ῥαμοῦβ ποΐδη8 1., ὁπόσα γὰρ δήπου δῖον. ὡς ὅπερ ἃ. δεδώκασιν] 
ἡμῖν ααα. δῖ΄ον, ἀνύειν Ὁ). ὅ[ο0. ἀνύττειν (.. ργ. Ἀ.. ἴῃ 11. ἐπιμελομένους 1)... 
ΘίΟὈ. ἐπιμελουμένους Α.α. διάγειν ΘίΘΡΠΔΠΊΒ. ΤΡ] οὕ δίοθν. ἂν διάγειν. 
τούτων] καὶ ὅίοῦ. οὖν τοιούτους οτη. 1). ϑ'΄οὈ. τὰ ἀγαθὰ Ὁ. 6. τοι- 
αὗτα]) ταῦτα 1). τοιούτων ἃ. με) ἢ ἣν 1). 5ιοῦ. λόγῳ] λόγῳ τούτῳ Ὦ. διοῦ. 

καὶ γὰρ οἶδά σε λέγοντα ἀεὶ] καὶ οἶδά σε ἐπιτιθέντα αὐτῷ Ὁ. καὶ οἶδα προστι- 
θέντα αὐτῷ ϑῖο!. ἐπιτιθέντα αὐτῷ α. ΤΏΡ’. Τ' ἐπισταμένων] τοξεύειν Δα ἃ. Ὦ. 
ΘΤΟΡ. ἔχεσθαι Α. ναῦν 00. σπείραντας ΟΡ. γεϑβιν. ἃ. αὐτοῖς} 
αὐτοῖς σῖτον 1)... τηρ. τ. δίοθ. παρὰ περὶ ἃ. πάντα τὰ τοιαῦτα] ταῦτα καὶ τὰ 
τοιαῦτα Ὁ). οὐ αὐτο πάντα 5:00. τλο δι .Ε.Η.8. οἱ Ὁ. ργ.., αυἱ] Ἰἰ{τογϑ τ 
ΡΙΘῆχατη Πα)οΐ ἃ ΘΟΥΥ. ΤῊ] τ 55: τη πὴ σ. ἀθέμιστα Δ.Π.Μ.ι θεῶν] τῶν θεῶν Τὶ. 
η. δὲ] δ᾽ ἔφη 10. δὲ ἔφη (. τηρ.Υ ἅ ποτε] ὁπότε ἘΝ. ἂν οἴη. 1). δο- 
κίμως οτη. ᾿ὰ. ΌΧΙ τὰ ἐπιτήδεια ὈΪ5. αὐτὸς] ὅπως αὐτὸς 1). οἱ ΟΠ]. 
α.5.ν. Β. οὕτως ὄντος ). ἐπίστασθαι ἔφι δΔῃΐο πος ἴ,. ὑφίστασθαι 1)... 

5. ἀσφαλέστερον διαγεῖν ) ΪΝΟΠ Τη]πΠ8 Ἰῃ νοΥ 8 παρέχοντας οὖν οἴο. Οὐπίτα 
ΑΌΒΌΓΑΘ ἴον μᾶλλον οὐ δύνασθε Ἰηΐογ-ὀ ΡοΙϊοάτ5. ἃγοίθ νἱποῖα Ρ]απθ (11880]- 
Ροϑίνατη ἂν 46]ενὶ (ἕοοη. 7, 20. 

τούτων) [)]5[ποῖ]ο νυ]ραγῖθ, 0] 
Ῥοϑβύ νϑῦθα ἀφυλακτοῦντας τούτων 5θ1η]- 
ἙΟἸΟη ροϑίψαμη δγαῦ, ΘΥΓΆΠαἸ ΟδυΒΆΤη 
δα ϊῦ νι] αοοίβΒ. Αροδοβὶβ δῃΊτη, 
απὸ» ΡΆΤΓΙΟΙ]ὺ ὡς ΤΟΒρΟΠἀἰθαΐ, ΒΘ Δ] 0111" 

νἱΓ} ἸῺ ΠΠΘΠῚ Τα Ρ] γα, 51 οαπὶ δἴθ- 
Ῥῇᾶπμο βοῦῖῦαθ ὅσαπερ δεδ. ὅΟΗΝ, 
(ὐπηθηΐ. 1,11,0: Ἔφη δὲ δεῖν ἃ μὲν 
μαθόντας ποιεῖν ἔδωκαν οἱ θεοὶ μανθά- 
νειν. 

6. ἀθέμιτα) πάσηι [Οὐ πλὰ οχ ΠΥ - 

“τ ὐππδονονοι,;»...».... ἀν... ΘΝ 



ΗΟ δῷ 

4 ϑ ΄ Ὡ “ ’ 3 ’ὔ’ 

θρώπων ἄλλων προστατεύειν ὅπως ἕξουσι πάντα τἀπιτη- 
ἷ Ὡ 3 ᾽’ , ΄“- “κ᾿ 

δεια ἔκπλεω καὶ ὅπως ἔσονται πάντες οἵους δεῖ, τοῦτο 

8 θαυμαστὸν δήπου ἡμῖν ἐφαίνετο εἶναι. Ναὶ μὰ Δί, ἐφη, 
ὡ πάτερ, μέμνημαι καὶ τοῦτό σου λέγοντος" συνεδόκει οὖν 
καὶ ἐμοὶ ὑπερμέγεθες εἶναι ἔργον τὸ καλῶς ἄρχειν" καὶ νῦν 

» "ὕ Ξ χω “ «Ψ Ν ν΄ ἈΝ" 

γ᾽. ἔφη, ταὐτά μοι δοκεῖ ταῦτα, ὅταν πρὸς αὐτὸ τὸ ἄρχειν 
“Ὁ “ Ψ ’ὔ Ν 27 3 ἵ, 

σκοπῶν λογίζωμαι. ὅταν μέντοι γε πρὸς ἄλλους ἀνθρώ- 
πους ἰδὼν κατανοήσω οἷοι ὄντες διαγίγνονται ἄρχοντες καὶ 
οἷοι ὄντες ἀνταγωνισταὶ ἡμῖν ἔσονται, πάνυ μοι δοκεῖ αἰ- 
σχρὸν εἶναι τὸ τοιούτοις ὑποπτῆξαι καὶ μὴ ἐθέλειν ἰέναι 

΄- 5 Ζ ἃ δ ψ' Ν Ἧ 

αὐτοῖς ἀνταγωνιουμένους" οὗς, ἔφη, ἐγὼ αἰσθάνομαι ἀρξά- 
» Χ ΄ ς 7 7 7 « 7] “ 

μενος ἀπὸ τῶν ἡμετέρων φίλων τούτων ἡγουμένους δεῖν 
Ν 5, ω ᾽ Ψ, ,ὔ ἮΝ Ν 

τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων διαφέρειν τῷ καὶ πολυτε- 
λέστερον δειπνεῖν καὶ πλέον ἐχειν ἐνδὸν χρυσίον καὶ 
πλείονα χρόνον καθεύδειν καὶ πάντα ἀπονώτερον τῶν ἀρ- 
χομένων διάγειν. ἐγὼ δὲ οἶμαι, ἔφη, τὸν ἄρχοντα οὐ τῷ 
ῥᾳδιουργεῖν χρῆναι διαφέρειν τῶν ἀρχομένων, ἀλλὰ τῷ 

3 ᾿ 4 32) 

9 προνοεῖν καὶ ̓Φιλοπονείν προθυμούμενον. Αλλαὰ τοι, ἐφη, 
ὡ παῖ, ἔνιά ἐστιν ἃ οὐ πρὸς ἀνθρώπους ἀγωνιστέον, ἀλλὰ 
πρὸς αὐτὰ τὰ πράγματα, ὧν οὐ ῥᾷδιον εὐπόρως περιγε- 

» πε ὦν ,ὔ 53 Ὡ τ΄ Νυ ὧν » 7 ς 

νέσθαι. αὐτίκα δήπου οἶσθα ὅτι εἰ μὴ ἕξει τἀπιτήδεια ἡ 
Ν Ῥ ἣν » , 3 ἴω - 

στρατιὰ, καταλελύσεταί σου εὐθὺς ἡ ἀρχή. Οὐκοῦν ταῦτα 

[8] 

[9] 

ἕξουσιν ἅπαντα ). καὶ τοῦτο---φιλοπονεῖν 5100. ΕἸ. 48, 69. 
σοῦ Ὁ. οὖν οτα. Ὦ. ΞΓοὉ. ἔργον εἶναι Θίοῦ. 
ταῦτά μοι: δοκεῖ ϑίοὈ. ταῦτά μοι τὰ αὐτὰ Α.Ὁ. οἱ δά ατο δοκεῖ Ἀ. 
Ἂν, μέντοι γε] γε οπη. 1). Κ΄(ο". οἷοι---καὶ οἵ. Α.6. τηρ΄. 1.» ἈΠ] διαγί- 
γνωνται, πὖ 1. οἷοι] οἷοι τε Ὀ. ἡμῶν Ὁ. ἔσονται ἃ. 8.ν.Υ. τὸ οἵη. Ὦ. 
τοιούτοις τοιούτους αὐτοὺς ὄντας [). ἢ. τοιούτους ρούϊιι5 4ᾳ8Π| τοιούτοις οἷ 5.0.Υ. 
αὐτοὺς ὄντας ἃ. ἐθέλειν 1).Κ.. θέλειν Α.α. ἀνταγωνιουμένους ] οι 5.0. Ὦ, 
ἀνταγωνιούμενον Β. τούτων] τοῦτο }. τὸ 8..1. σ., 6] [10 τηρ᾽. οἷς διαφέ- 
ρουσιν οἱ ὀνόματι μόνῳ ἄρχοντες τῶν ἀρχομένων. τῷ καὶ] τὸ ἢ. πλεῖστον 
10. πλεῖον δου. οἴομαι ΟΡ. τῷ ῥ.] τὸ ῥ. α. ΡΥ. 8008. διαφόρειν ΡῸ - 
41 Ὠϊο τηρ΄. οἷς πΦ ὉΝ, τῶν ἀρχομένων ὁ ἀληθὴς ἄρχων. καὶ] τε καὶ 1). καὶ 
φιλοπονεῖν ἃ. 5.ν. προθυμούμενον 1). τὴρ΄.Γ. ὁπ. ϑ[ΟὈ.. ο. τοι] τι 
Α. εὐπόρως] ΕΣ ἀρ Β. οἶσθα] ἔφη Δα. Ὠ.(.5.ν.τ. ἣ στρ. τὰ ἐπ. 
στρατειὰ Α. ργ. [01] τὰ ἐπιτήδεια. καταλελύσεται (ὑοθοίαβ ΚΓ. [βοΐ 
Ῥ. 1τῇῤ. ΓΛΡΓῚ καταλύσεται. εὐθὺς οτη. Δ.Β.ἃ. 5.ν.Γ. 

8. σου] ὅτε 
γ᾽ οἵη. Ἀ. 50}. 

λογίζομαι 

ὐαθηάδ (ὑοτητηθηΐ. 1,1,9. '΄. δά 8,8, 5. 
ὑποπτῆξαι) Ν᾽ ΘΓ] οσατη ἦαΐ. δ δοοι8. 

ΘΟΠ] ΠΟΙ Θχθιηρ]α ν. ἴῃ 65. ϑίθρῃ. 
Παῖϊνο αὔϊαγ 1, 5.1 
φίλων Μαάοτιπι. 
καθεύδειν] Ηοπι. []. Β,24: Οὐ χρὴ 

παννύχιον εὕδειν βουκηίαρον ἄνδρα. 
Οοπί. Ῥεοάϊοιιβ ἂρ. Χϑη. (ὐοτητηθηΐ. 2, 
ΤΙ ΖΗ: ΖΈΟΝ. 

8. μέντοι γε] ΠΟΘ] δα ΑΥὙϊβίορἢ. 

'Π6βη. 716 Ρ. (146) ᾿παϊοίπη ἀ6 6χ- 
ΘΙΏΡ]15. ραγ  α]8 γε ροβί μέντοι ροΟΒ]85 
δρυἃᾷ ργοβθθ βουϊρίουεθβ δηα]οΥῈ5 
᾿Δ Πα 81) ἰΟΘνῚ8 Π]ΟΙΠΘΗΪΙ ΟΟΠΗτηδπηΐ 
ἀαοαδπηιηοᾶο νϑυϊοίδίθβ ΠΡγοστιΠ). ΠΙς 
εὐ 5. 5. 11, 24. 

ἐϑεν ἐὐδειν Οταϑὶπ ᾿ποᾶο [δείδιη 
τηοαο περ]βοΐδτῃ ἴῃ ΠΌΥ15 τοϑῦ α] 60Π- 
βίδηΐου, αὖ ἀϊχογαιη δα Η. τ. 7, 2, 18. 

9. καταλελύσεται) Θ΄τ]]ΠοΥ (ΟθΘίτιβ 



δ4 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΝ ἹΝΘΤ΄. ΟΥ̓ΕῚ 

μὲν, ἔφη, ὦ πάτερ, Κυαξάρης φησὶ παρέξειν τοῖς ἐντεῦθεν 
ἰοῦσι πᾶσιν ὁπόσοι ἂν ὦσι. Τούτοις “δὴ σὺ, ὦ παῖ, 

πιστεύων ἔρχει τοῖς παρὰ Κυαξάρῃ χρήμασιν; "Εγωγ᾽, 
ἔφη ὁ Κῦρος. Τί δὲ, ἔφη, οἶσθα ὁπόσα αὐτῷ ἔστι; Μὰ 

Ν 75 Μ ε σι » Ν “4 “ Ἂ »} 

τον “ . ἐφη ὁ Κῦρος, οὐ μὲν δη. “Ὅμως δὲ τούτοις 
πιστεύεις τοῖς ἀδήλοις ; ὅτι δὲ πολλῶν μὲν δεήσει, πολλὰ 
δὲ καὶ ἄλλα νῦν ἀνάγκη δαπανᾶν, ἐκεῖνο οὐ γιγνώσκεις ; 
Γιγνώσκω, ἔφη ὁ Κῦρος. Ἢν οὖν, ἔφη, ἐπιλίπῃ αὐτὸν ἢ 
δαπάνη ἢ ἢ καὶ ἑκὼν ψεύσηται, ὦ παῖ, πῶς ἀρ᾽ ἕξει τὰ τῆς 
στρατιᾶς : ̓ Δῆλον ὅ ὅτι οὐ καλώς. ἀτάρ, ἐφη: ὦ πάτερ, σὺ 

1ο εἰ ἐνορᾷς τινα πόρον καὶ ἀπ᾽ ἐμοῦ ἂν προσγενόμενον, ἕως [1ο] 
53 3, 3 

ἐτί ἐν φιλίᾳ ἐσμὲν, λέγε. ᾿Ερωτᾷς, ἔφη, ὦ παῖ, ποῦ ἂν 
ἀπὸ σοῦ πόρος προσγένοιτο : ; ἀπὸ τίνος δὲ μᾶλλον εἰκός 

ἐστι πόρον προσγενέσθαι ἢ ἀπὸ τοῦ δύναμιν ἔχοντος ; σὺ 
δ Ἁ ΄ » - ἵν Ψ 

δὲ πεζὴν μὲν δύναμιν ἐνθένδε ἔχων ἔρχει ἀνθ᾽ ἣς οἶδ᾽ ὅτι 
7 5 » “ὃ 4 « Ν ’, “ 

πολλαπλασίαν ἄλλην οὐκ ἂν δέξαιο, ἱππικὸν δέ σοι, ὅπερ 
, ν 7, , "ὔ κ᾿ 3 

κράτιστον, τὸ Μήδων σύμμαχον ἔσται. ποῖον οὖν ἔθνος 
“ 7 5 “ ἣν 7 , ς ΄΄ 

τῶν πέριξ οὐ δοκεῖ σοι καὶ χαρίζεσθαι βουλόμενον ὑμῖν 
ψ' Ψ, 7 ’ὔ ἃ ᾿ 4 ἴω 

ὑπηρετήσειν καὶ φοβούμενον μὴ τι πάθη: ἃ Χρη σε κοινῇ 
σὺν Κυαξάρῃ σκοπεῖσθαι μήποτε ἐπιλίπῃ τι ὑμᾶς ὧν δεῖ 
ὑπάρχειν, καὶ ἔθους δὲ ἕνεκα μηχανᾶσθαι προσόδου πόρον. 
τόδε δὲ πάντων μάλιστά μοι μέμνησο μηδέποτε ἀναμένειν 

πᾶσιν ἰοῦσιν ". δὴ σὺ ὦ παῖ] δὲ ἔφη ὦ παῖ σὺ 1). δὲ 8. ν. οἵ ἔφη ροϑί δὲ 
τηρ. τ. (. δὴ σὺ ἔφη ὦ παῖ Ἀ. ΤΔΡυ] ἔρχῃ. κυαξάρει Ὧ αἱ 8. 10. 
κυαξάρεω Α.α.Η. ὁ κῦρος---οἶσθα οτα. Α. ((ἀ. πηρ΄. Τ. ὁ κῦρος. οὗ μὲν δὴ 
οἶσθα 1). δὲ] διὰ (αὐ. ΘΟΥΤ. 5. ν.Υ΄. μέν σοι δεήσῃ Ἰ᾿. “μέν σοι δεήσει ᾿ὰ. 
πολλὰ δὲ ἀνάγκη αὐτὸν νῦν δαπανᾶν 1). ἐκεῖνο οὗ γιγνώσκεις : : θεω πσοηνς, 
ἐὰν οὖν ἔφη αὐτὸν ἡ δαπάνη ὑπολείπη 1). ἐπιλείπῃη Ἐ.. ργ. ἢ δεν τον, 
ψεύσηται Β.Η.Μ. ψεύσεται α. ψευδῆ Δ. ψεύδηται 1. ὦ παῖ οτη. 1).1. 
πῶς ἄρ' ἕξει (., ὨΪΒ] αυοά ἀρ᾽. ἜΝ ὀρέξη ΔΑ. πῶς σοι ἕξει Ὁ)... οὐ καλῶς 
δῆλον ὅτι Ὁ. ὦ πάτερ ἔφη 1) ΄προσγιν. Ανα. το. ὦ] τοῦτο ὦ 
1).α. τὰ.ρ΄. γ. σ[ΟΡ. ΕἸ. 48, 70, οἰξᾶπϑ ἐρωτᾷς---ἔχοντος. ποῦ] εἴτις 1).α. 
ΤΏΡ. Τ.» οἱ αὰὶ ἂν οἴῃ. ϑίον. πῶς Κι. γένοιτο Δ.(. ΡΥ.» 41 Πς τηρ᾿. τακτι- 
κόν, Ἷν ἐστι οτη. 1). ὅιοῦ. γενέσθαι 1). 50}. μὲν οἵη. ). ἔχων 
ἐνθένδε 1). ΤΑῚ ἔρχῃ. οἶδ᾽] εὖ οἶδ᾽ 1).6. τηρ. τ΄. σύμμαχον οτη. Ἀ. 
δοκεῖ σοι] δοκεῖ τι, υἱὖ ν]ἀοίπιν, 1). καὶ ραγύϊῃ ἴῃ 10. Ἀ.. κυαξάρει Δ.1).1.. 
6. 1π| 110. Κα, ὑπολείπῃ 10. μηχανώμενον 1). τόδε] τὸ Α.6α., αι τηρ. 
ποριστέον ὅτ᾽ οὐκ ἀποροῦμεν. τόδε---κακῶς ὅῖοὈ. ΕἸ. 48,71. μηδέποτε---δο- 
κῶν εἶναι ΏΟη. Βοΐϑδοηῃ. ΑΠποοά, νο]. 1, ἢ. 112. 

6,2, 237. ἀπολελύσονται ἴῃ ἀπολύσονται 4υδτη ΠΟΥ, δὴ ἡ Τααὰθ Τ6- 
σουγαρίαμη οὐ ΑἸ101Ὶ δῶρο ποῖα μθο- 
οαΐπτη. ὅ16 κατακόψεσθαι Ῥγο κατακε- 
κόψεσθαι ἸΠΘ]ΟΥΘΒ ΑΏΔΡΙ ἃ... 5, τό. 

ὃ. τοῖς παρὰ Κυαξάρεω χρήμασιν] 
ΘΒ οούατη δἰϊδιη ΟἿ) σΘΉΙΥΙ ΤΟΥ Ιη, 

ϑύϊίτι! Ιζυαξάρῃ; οὐδ] Κυαβάρον 81 Θβϑϑῦ ἴῃ 
110 1185, [ουθηππὶ [ογοῦ. 

10. ποῦ] [ἀθιὴ ἔδυ 6 ἃ6 αποιηοίο, αἱ 
ΒΌΡΙ. Α]. ττοο: Ποῦ σὺ στρατηγεῖς 
τοῦδε; Υ΄. Τη65. δίθριι. 



ε15 1 ΘΕ ΥΙΣ. δῦ 

τὸ πορίζεσθαι τἀπιτήδεια ἔστ᾽ ἂν ἡ χρεία σε ἀναγκάσῃ" 
ἀλλ᾽ ὅταν μάλιστα εὐπορῇς, τότε πρὸ τῆς ἀπορίας μηχανώ. 
καὶ γὰρ τεύξει μᾶλλον. παρ᾽ ὧν ἂν δέῃ μὴ ἄπορος δοκῶν 

εἶναι, καὶ ἔτι ἀναίτιος ἔσει παρὰ τοῖς σαυτοῦ στρατιώταις" 
ἐκ τούτου δὲ μᾶλλον καὶ ὑπ᾽ ἄλλων αἰδοῦς τεύξει, καὶ ἦν 
τινας βούλῃ ἢ εὖ ποιῆσαι τῇ δυνάμει ἢ κακῶς, μᾶλλον ἕως 
ἂν ἔχωσι τὰ δέοντα οἱ στρατιῶται ὑπηρετήσουσί σοι, καὶ 
πειστικωτέρους, σάφ᾽ ἴσθι, λόγους δυνήσει τότε λέγειν 
ὅτανπερ καὶ ἐνδείκνυσθαι μάλιστα δύνῃ καὶ εὖ ποιεῖν 

11 ἱκανὸς ὧν καὶ κακῶς. ᾿Αλλ᾽, ἔφη, ῶ πάτερ, ἄλλως τέ 
μοι καλῶς δοκεῖς ταῦτα λέγειν πᾶντα, καὶ ὅτι ὧν μὲν νῦν 
λέγονται λήψεσθαι οἱ στρατιῶται, οὐδεὶς αὐτῶν ἐμοὶ τού- 
των χάριν εἴσεται" ἰσασι γὰρ ἐφ᾽ οἷς αὐτοὺς Κυαξάρης 
ἄγεται συμμάχους" ὃ τι δ᾽ ἂν πρὸς τοῖς εἰρημένοις λαμ- 
βάνῃ τις, ταῦτα καὶ τιμὴν νομιοῦσι καὶ χάριν τούτων 
εἰκὸς εἰδέναι τῷ διδόντι. τὸ δ᾽ ἔχοντα δύναμιν ἡ ἔστι μὲν 
φίλους εὖ ποιοῦντα ἀντωφελεῖσθαι, ἔστι δὲ ἐχθροὺς ἔχοντα 
πειρᾶσθαι τίσασθαι, ἔπειτ᾽ ἀμελεῖν τοῦ πορίζεσθαι, οἴει τι, 

[11] 

τὸ οΥη. ὅ΄'΄ΟὉ. δὲ ἀποῃ. ΓΑΌΥῚ τὰ ἐπιτήδεια. ἔστ᾽] ἕως Ἀ. ὅτε---εὐ- 
στορεῖς 1). εὐπορεῖς ΡΥ. οἴϊδι Ἀ. μηχανῶ] μᾶλλον. μηχανῶ :᾽. 6. Ἰηρ-. Γ΄. 
5ΙΟΡ. τεύξει] τοξεύῃ Α. τεύξῃ α.Β. 5ῖ΄ον". Α ἄπορος δοκῶν εἶναι Α. 
8 ΠΟ. ΒοΙ55. δὕ Οὐ 580 δοκῶν Ὁ. οἵ ααϊ τηρ΄. Γ΄. αὐ α!ς δηίο ὦ ἄπορος ἐπ ἀπορεῖν δο- 
κῶν 10. Βιοῦ. ἔτι] αἴτι Α. οπι. 1). 5.0Ό. ἔσει] ἐ ἔσῃ Α.α.Β. αὐτοῦ 
Α.1.. Ῥυ. ἑαυτοῦ 1). σεαυτοῦ [οτίαβ86 ρῥΥ. Ἀ., ααὶ σ᾽ ἴῃ Πύ. δὲ] δὴ α. 
ὑπ᾽) ὑπὸ τῶν Ὁ. 5ίοὈ. ΓΛΌΥ] τεύξη. ἢν τινα ἃ. ἔογίαββθ ΡΥ. : ΙΧ ΘΏΠ 
αἸρποβοὶ Ροίεβί ς αὔτιιπι 510 ἈΓ. 8 ἃ. ΟΟΥΤ. αἀαϊίαχῃ. ἄν τινα 1). ἐάν τινα 
ἸΘΟθὶ βούλει ΟΞ Υ.Ε. ἢ εὖ] εὖ Ὁ. ποιεῖσθαι Ἀ.. ργ., εὖ ν- 
ἀείατ. τῇ δυνάμει Ροβὲ βούλῃ Ὧν ΘΟ ἕως ἂν ἔχωσιν ὑπ. σοι οἱ στρ. 
ἔχοντες τὰ δέοντα 1). ὑπηρετήσουσιν οἱ στρ. ἔχοντες τὰ δέοντα ϑ:᾽οῦ. καὶ 
πιστικωτάτους δὲ λόγους σάφ᾽ ἴσθι 1). ϑίο", πειστ. ξορ!ι. πιστ. Α.(ἀ. ἢ. ΤΡῚΣ 
πρακόὶ 5688 Ὁ. ἡ ἴῃ 11Ὁ., Ῥτ. εἰ. τότε δΐθ δυν. 10. Βιοῦ. δυνήσῃ λόγους τότε λέ- 
γειν Ἐρωνε δ ο ὅθενπερ Α. ὅσαπερ α. ποιεῖν ἱκανὸς ὧν καὶ εὖ Ὁ. 
5ιοῦ. 

ἴα556 864. ἃ (σοΥὙ., ΚΒ. 
-᾿ 

ἔτι Α. 
τι] τοι Β. 

ΙΟ. τότε πρὸ τῆς ἀπορίας] ΘΘΦ΄ΠῚ]15 
ΘΡΘΧΘΡΘΒΙ5 ΑΠΔΡ. 7, 5» 12: Τέως δὲ 
ἔλεγον πρὶν ὁρίσασθαι ἁρπάζοντας πολ- 
λοὺς ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀποθνήσκειν. 

» ,’ 

ἐνδείκνυσθαι εϑῇ τα εἴ ξαοΐο ἀθτηοη- 
ΒΙΓΑΓΘ. ὙΠυογά. 4: 126: Οἱ τοιοῦτοι 
ὄχλοι τοῖς μὲν τὴν πρώτην ἔφοδον δεξα- 
μένοις ἄπωθεν ἀπειλαῖς τὸ ἀνδρεῖον 

᾽ ᾽ α ΤΥ ", 
μελλήσει ἐπικομποῦσιν, οἵ δ᾽ ἂν εἴξωσιν 
αὐτοῖς, κατὰ πόδας (διώκοντες) τὸ εὔ- 

τίσασθαι] τι κτᾶσθαι 1).ἘἈ. 

1. δοκεῖς ταῦτα πάντα καλῶς λέγειν. ἸΌΝ 
Ὁ)... δἐ ααὶ μὲν αὖ νῦν τὴρ.Υ. μὲν ὧν ἃ. 
πλείστην εἰκὼς 1). πλείστην δα. οἴϊαπη ἃ. τηρ΄. ΓΤ. 

ἔχοντι Ε. ΡΥ. 

ὅτι ἃ μὲν νῦν λήψονται 
ἄγεται κυαξάρης 1). εἰκὸς] 

τὸν 10. ργ.. 41 δ᾽ ἴογ- 
ποιοῦντας Δ.1). ΘΟΥῪ. ἃ; ἔστι] 

ἔπειτ᾽ ] ἀπ᾿ αὐτῶν Ὁ) .ἢ. πορίζειν Ἐ. 

Ψψυχον, ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ὀξεῖς, ἐνδείκνυν- 
ται. ὑὑ1 νεῖῦο Ῥ]αΐο 8806 ἴῃ Ρο- 
1100 ἴδ, αὖ 5σηιῆοοῦ αᾳυοά 84]10Ὶ1 
σαφῶς δεικνύναι αἰοῖί. ΞΟῊΝ, ΑἸὰ 
ν. 1η 'ΓΠ68. ΘΙΘΡΒ. 

11. οἴει τι---ἰττόν τι] 106 ἀυρ]1οἱ 
τὶς ν. δὰ 68. δίθρῃ. ν. Τὶς, νο]. 79 
Ῥ. 2220. Α. ἴηδβοῦ. ἂρ ΕγδῃΖ. ὑης 
ἔηβου. 0]. 3» Ρ. 988, πὰ ΟΠ: 
Πλὴν εἰ μή τι αὐτὸς ὁ ᾿Αχιλλεὺς “τὰ 



δ0 ΧΟΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΤΝΒΤ. ΓΥΠῚ 

ἔφη. ἧττόν τι τοῦτο εἶναι αἰσχρὸν ἢ εἴ τις ἔχων μὲν 
ἀγροὺς, ἔχων δὲ ἐργάτας οἷς ἂν ρος ἔπειτ᾽ ἐῴη τὴν 
γῆν ἀργοῦσαν ἀνωφέλητον εἶναι; Ὅς γ᾽ ἐμοῦ, ἐφη. μη- 
δέποτε ἀμελήσοντος τοῦ τἀπιτήδεια τοῖς στρατιώταις συμ- 
μηχανᾶσθαι μήτ᾽ ἐν φιλίᾳ μήτ᾽ ἐν πολεμίᾳ οὕτως ἔχε τὴν 

ν 
γνώμην. 

ἐν γὰρ, ἐφη, ὦ παῖ, τῶν ἄλλων ὧν ἐδόκει ποθ᾽ ἡμῖν [12] 
ἀναγκαῖον εἶναι “μὴ ̓ παραμελεῖν, ἢ μέμνησαι : ; Οὐ γὰρ, 
ἔφη, μέμνημαι ὅτε ἐγὼ μὲν πρὸς σὲ ἦλθον ἐπ᾽ ἀργύριον, 
ὅπως ἀποδοίην τῷ φάσκοντι στρατηγεῖν με πεπαιδευκέναι;, 
σὺ δὲ ὁ ἅμα ἘΠΕ μοι ἐπηρώτας ὧδέ πως, ̓ Αρά γε; εἶπες, 
ὦ παῖ, ἐν τοῖς στρατηγικοῖς καὶ οἰκονομίας τί σοι ἐπεμνή- 
σθη ὁ ἀνὴρ ᾧ τὸν μισθὸν φέρεις ; οὐδὲν μέντοι ἧττον οἱ 
στρατιῶται τῶν ἐπιτηδείων δέονται ἢ οἱ ἐν οἴκῳ οἰκέται. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐγώ σοι λέγων τἀληθῆ εἶπον ὅτι οὐδ᾽ ὁτιοῦν περὶ 
τούτου ἐπεμνήσθη, ἐπήρου με πάλιν εἴ τί μοι ὑγιείας. πέρι 
ἢ ἢ ῥώμης ἔλεξεν, ὡς δεῆσον καὶ τούτων ὥσπερ καὶ τῆς 

18 δὼ σα. δὶ τὸν στρατηγὸν ἐπιμέλεσθαι. ὡς δὲ καὶ ταῦτ᾽ 
ἀπέφησα, ἐπήρου με αὖ πάλιν εἴ τινας τέχνας ἐδίδαξεν 

12 

ἔφηι (1. 6. ἔφη] τοῦτο αἰσχρὸν ἧττον εἶναι Ὦ. τι] τοι ἴῃ 11. Β.. ἀργὸν 
(Π18ι ΓΒαροΥ γ Ῥοβίψαμῃ εϑὺ ὴν) οὖσαν 10. ἐῴη] δὴ τἀ. Ὁ. πηρ.. ὥς 
γ᾽ ἐμοῦ] ὥστέ μου Α.(. ὡς ἐμοῦ 10. εὖ βαρτα Βοτρίο, αἱ νἱἀούατ, τε ἃ. [Δ07] 
τὰ ἐπιτήδεια. 12. τῶν ἄλλων ὦ παῖ 1). ποθ᾽] ποτε ΑΚ. Ἐ, παραμένειν 
Α.6. γὑγ. ἦ οτη. 10. μεμνῆσθαι Α.6. ργ. Ἀ. οὐ] ἢ 5.ν. Ἀ. μέ- 
μνησαι ᾿. ὅτε] ὅτι Α.}). ρζ., αὐ νΙαθίαγ. ἄργυρον ἐς με στρατη- 
γεῖν διαδούς Α. διαδιδούς α.Ἀ. ἐπερωτᾷς Α.Ὁ. ργ. Β. ρύ. ἄρά γε 
1). σοῦ. ἢ, ἄρα Α.Β. εἶπες οἵη. 1). οἱ ὁπ]. α. 
οὐδ᾽ Α.α. ὑγείας (.Κ, πέρι ἔλεξε καὶ ῥώμης }. δεῖσον Δ. δεήσοι ἃ. 
τὰ ἀληθῆ Δ. α., δῖος σαϊάθπι τὰ 8. ν. Θ84,, τη. καὶ τούτων] τούτων Α.Ο.Ν. 
ὥσπερ καὶ τῆς στρατηγίας ἴὼ.ΠΠ.. ὥσπερ καὶ ὑπὲρ τῆς σὐπενον ον Α. σ. πρὸ 
τῆς στρατείας .Μ. τπῃρ. ΓΑὈτὶ ἐπιμελεῖσθαι. ἀπέφην εἴ---γέ- 
νοιντο εἴ τινα ἐπιμέλειαν ἐδίδαξέ με ὡς ἂν ἕκαστα τῶν π. ΕΝ κράτιστοι οἷσ. 
γίγνοιντο 1). εἴ ααϊ] κράτιστοι ἂν σύμμαχοι γένοιντο Ἐ. τέχνας Ϊ ἐπιμελείας 
α. τηρ΄. 1.» 566 πιὸ ΡΓ. ΠαθἾδβ86 ν] θαι ν ΡΓῸ ς, αιιοά οϑὲ ἴῃ ΓΆΒ.» ΠΟῚ 16 πὶ 8ο- 
οοπίαβ. [άθτῃ ἴῃ δἸίοτο τηρ΄. ΓΤ. τέχναι αἷς κράτιστοι γένοιντο ἐν τοῖς πολεμικοῖς, 
δῇ Ῥρϑ.11ο ροβύ προθυμίας δεῖ, 564 πὖ δηΐθ π' Ππύοχα στα τα, τὸ 1η ἀπο 115 ῬΤΟΧΙΠῚΪΒ 
Β6ΠΟ]15 ΤΌΤ δαηΐ τ οὗ μ, ΡΆΠΟΥΘ Θνδηποι. 

ὅτι οὐδ᾽ ).α. 5.ν.΄τ. ΒΕ. 

τι ἀνθρώπινον. Ἥττόν τι ΠΙ. τ. 2, 2, ὥσπερ καὶ τῆς στρατηγίας ἢ Νοη 
16: Εἰ δὲ, ὅτι τριάκοντά ἐσμεν καὶ οὐχ ἱπρΙῸ θΔ 0115 Μαυχοῦ οοηἠθούατα καὶ 
εἷς, ἧττόν τι οἴει ὥσπερ τυραννίδος 
ταύτης τῆς ἀρχῆς χρῆναι ἐπιμέλεσθαι : : 

ὥς γ᾽] γ᾽ Ἰαύογθ νἱβιιτη ἴῃ τ᾽, Β80 08 
8516 ᾿πίογροβίζατη ἴῃ τοβροηθηαο. 

12. ΤΕ. 86. ΗΠ Οὕὗὐν 5. 40.8.0, 
4,5. 5ΟΗ͂Ν. 

τούτων ὑπὲρ τῆς στρατιᾶς, ἔοχθ αὖ 1)., 
ΒΟΥ ΘΏ[18. Νοη ΤΏΙ 115 ΘΠΪΠῚ ἸΠ8 16 
1Ππ4 ὥσπερ καὶ τῆς στρατηγίας ατιᾶτη 
αρίθιη ὑπὲρ τῆς στρατιᾶς, αἱ΄' οοηδίρί 
οὔ]ὰ5 αἸσαῦαν να]οίπαο. 



ΒΕ, δῖ 

αἷς τῶν πολεμικῶν ἔργων κράτιστοι ἂν σύμμαχοι. νὰ 
νΟιντο. ἀποφήσαντος δέ μου καὶ τοῦτο ἀνέκρινας αὖ σὺ 
καὶ τόδε εἴ τί μ᾽ ἐπαίδευσεν ὡς ἂν δυναίμην στρατιᾷ προ- 
θυμίαν ἐμβαλεῖν, λέγων ὅτι τὸ πᾶν διαφέρει ἐν παντὶ 

4 ἔργῳ προθυμία ἀθυμίας. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτο ἀνένευον, 
ἤλεγχες αὖ σὺ εἴ τινα λόγον ποιήσαιτο διδάσκων περὶ τοῦ 
πείθεσθαι τὴν στρατιὰν, ὡς ἄν τις μάλιστα μηχανῷτο. 
ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτο παντάπασιν ἄρρητον ἐφαίνετο, τέλος δή 
μ᾽ ἐπήρου ὅ τι ποτὲ διδάσκων στρατηγίαν φαίη με δι- 
δάσκειν. κἀγὼ δὴ ἐνταῦθα ἀποκρίνομαι ὅτι τὰ τακτικά. 
καὶ σὺ γελάσας διῆλθές μοι παρατιθεὶς ἕκαστον τί εἴη 
ὄφελος στρατιᾷ τακτικῶν ἄνευ τῶν ἐπιτηδείων, τί δ᾽ ἄνευ 
τοῦ ὑγιαίνειν, τί δ᾽ ἄνευ τοῦ ἐπίστασθαι τὰς ηὑρημένας εἰς 
πόλεμον τέχνας, τί δ᾽ ἄνευ τοῦ πείθεσθαι. ὡς δέ μοι κατα- 
φανὲς ἐποίησας ὅτι μικρόν τι μέρος εἴη στρατηγίας τὰ 
τακτικὰ, ἐπερομένου μου εἴ τι τούτων σύ με διδάξαι ἱκανὸς 
εἴης, ἀπιόντα με ἐκέλευσας τοῖς στρατηγικοῖς νομιζομένοις 
ἀνδράσι διαλέγεσθαι καὶ πυθέσθαι πῇ ἕκαστα τούτων 

15 γίγνεται. ἐκ τούτου δ᾽ ἐγὼ συνῆν τούτοις οὺς μάλιστα 
φρονίμους περὶ τούτων ἤκουον εἶναι. καὶ περὶ μὲν τροφῆς 
ἐπείσθην ἱκανὸν εἶναι ὑπάρχον ὅ τι ζυαξάρης ἔμελλε 
παρέξειν ἡμῖν, περὶ δὲ ὑγιείας, ἀκούων καὶ ὁρῶν ὅτι καὶ 

τὸ πᾶν] ποτ᾽ ἂν Α.Ὁ. ρν. ἐπεὶ] ἐπειδὴ 1). περὶ τοῦ 5.ν. ἅ. 1. στρα- 
τειάν Δ. ΤΑ. ἐπεὶ] ἐπειδὴ 10. τὸ τέλος---ἰκανὸς εἴης ϑίο!. ΕἸ. 48, 12. 
ὅ οἵα. Ὦ. ἀπεκρινάμην τί] ὃ ὃ 5.0. οὔ ροϑβῖ ᾿Πυὰ οὐδὲν 1). τηρ΄. Υ. ὅτι 
οὐδὲν Α.α. εἴη ὄφελος] Πρ εἴη Α.α. στρατηγίᾳ 9.1. ΒίοὈ". εὑ- 
ριμένας 10. εἰρημένας Ἂς Οὐ σον 5. τ. ἢ: τὸν πόλεμον Ἀ. μοι ΟΤΏ. 
00. μικρόν τι] κατὰ μικρόν τι Ἀ., ΟΠΊ1580 ὅτι. μικρὸν Ὁ). κατὰ “μικρὸν Ι,. 
εἴη Ροϑβί στρατηγίας 6. 5. γ. τ Μ. 
ἀνδράσι ν. εἶναι 10. πυνθάνεσθαι 1). 
ἤκουον (α. 8. ν.Υ. ΠΣ (8169) ἀε]οὺ Β. 
ἘΓΥΟΥ, καὶ] τε καὶ 

ἐπερωμένου δέ μου 1). ἐπηρόμην δίοθ. 
15. δὴ συνῆν τούτοις ἐγὼ 

ἤμελλεν 0. ὑμῖν (α. ΠΟΥΓ. 

14. τέχνας } Ἐϊδὶ οι ροξαϊξ αὖ Ῥοϑι 
μος Τ]ΘΙὈΓΌΤη ᾿πίογοϊ ἀοτ]ῦ (816, τί δ᾽ 
ἄνευ τοῦ πρόθυμον εἶναι, ττὖ ΕΧ 5. 12, 

Μαχίτηὶ ΤΥ 155. 10, 9, Ρ. 134 6. 
ἈΘιϑΙς. 

τὰ τακτικὰ] Οοηΐ. 5. 42; 8, 5» 15. 
19. 26 ςοἸ]]ερὶξ ῬΟρρο, ποὴ ἀδβαηΐ 
ὕδιηθῃ ΘΧΘΙΠΊΡ]8 51Π11}15 βου! ρίοΥ τη ἰη- 
οὐτ185, 46 απ γποβίμβ )6 ργαΐα πο- 
δ] ροηῖία οταοπὶβ Οραβο. ΡΒ] ΟΙορ. 
Ρ- 151 δα. 410: οοπίαϊ Ἰρ8115. Ἰοσιτη 
Χρη. (ὐομηπηθηΐ. 3,1, 4, ἈΒῚ ἴῃ ΡΥ]ΟΥΪ 
ΘΟΤΩΠΡΑΓΑΓΟΠΪΒ Ραγΐθ ΡΟΒΙδΌΓ ΟἸΠΠαγιδία 
ΑῸΙ ἴῃ ΘΟΠΐγΑ Ια ΟἸΔΙ ΕΓ, οἵ αἸ16 ΠῚ 
Μαυκίαπαιβ Ἰδοσποβαπ ραίανογαί 

(ὐοτητηθηΐ. 52, τ, 6: Τὰ τακτικὰ πολ- 
λοστὸν μέρος ἐστὶ στρατηγίας. [πιῆ- 
ΤΏ81 (ἸΟ] 6] ΤῊ] ΑΓΒ ῬΔΙΓΘΠΊ, ({1|88 
ΠΟσΙΘ ἜΧΟΥ ἢ α15. τα 5 Δα Θίπιγ, 
Δηϊτηδαἀνουαπί δαϊίοτοβ ΓΤ ασίο. ϑουρίῦ. 
ΤῊ ]]10. νΟ]. 2, Ρ. 242. 

15. ὑπάρχον) 81 ἴῃ ἐνῶ το οββϑί. 
ΖΕΌΝ. Οὐοηῇ. εα 8, 8, 2ο. 5ΟΗΝ, 



ὅ8 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ἹΝΡ5Τ. ΟΥ̓ΒῚ 

πόλεις αἱ χρήζουσαι ὑγιαίνειν, ἰατροὺς αἱροῦνται καὶ οἱ 
στρατηγοὶ τῶν στρατιωτῶν ἕνεκεν "ἰατροὺς “ἐξάγουσιν, 
οὕτω καὶ ἐγὼ ἐπεὶ ἐν τῷ τέλει τούτῳ ἐγενόμην, εὐθὺς 
τούτου ἐπεμελήθην, καὶ οἶμαι, ἔφη, ὥ πάτερ, πάνυ ἱκανοὺς 

16 τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἕξειν μετ᾽ ἐμαυτοῦ ἄνδρας. “πρὸς [12] 
ταῦτα δὴ ὁ πατὴρ εἶπεν, ᾿Αλλ᾽, ὦ παῖ, ἔφη, οὗτοι μὲν οὗς 

λέγεις, ὥσπερ ἱματίων ῥαγέντων εἰσί τινες ἠπηταὶ, οὕτω 
καὶ οἱ ἰατροὶ, ὅταν τινὲς νοσήσωσι, τότε ἰῶνται τούτους" 
σοὶ δὲ τούτου “μεγαλοπρεπεστέρα ἐ ἔσται ἡ τῆς ὑγιείας ἐπι- 
μέλεια: τὸ γὰρ ἀρχὴν μὴ κάμνειν τὸ στράτευμα, τούτου 
σοι δεῖ μέλειν. Καὶ τίνα δὴ ἐγὼ, ἔφη, ὦ πάτερ, ὁδὸν ἰὼν 
τοῦτο πράττειν ἱκανὸς ἔσομαι; Ἣν μὲν δήπου χρόνον 
τινὰ μέλλῃς ἐν τῷ αὐτῷ μένειν, ὑγιεινοῦ πρῶτον δεῖ στρα- 
τοπέδου μὴ ἀμελῆσαι" τούτου δὲ οὐκ ἂν ἁμάρτοις, ἐάνπερ 
μελήσῃ σοι. καὶ γὰρ λέγοντες οὐδὲν παύονται οἱ ἄνθρωποι 
περί τε τῶν νοσηρῶν χωρίων καὶ περὶ τῶν ὑγιεινῶν" μάρ- 
τυρες δὲ σαφεῖς ἑκατέροις αὐτῶν παρίστανται τά τε σώ- 
ματα καὶ τὰ χρώματα. ἔπειτα δὲ οὐ τὰ χωρία μόνον. ἀρκεῖ 
σκέψασθαι, ἀλλὰ “μνήσθητι, σὺ πῶς πειρᾷ σαυτοῦ ἐπιμέ- 

17 λεσθαι ὅπως ὑγιαίνης. καὶ ὁ Κῦρος εἶπε, Πρῶτον μὲν νη [14] 
Δία πειρῶμαι μηδέποτε ὑπερεμπίμπλασθαι' δύσφορον γάρ' 
ἔπειτα δὲ ἐκπονῶ τὰ εἰσιόντα: οὕτω γάρ μοι δοκεῖ ἣ τε 

πόλεις αἱ πόλεις 0. ἕνεκα Β.., 564 αὖ α νἹ] ἀ6Υ] ΡΟΒβ1Ὁ ἴῃ Ἰδανᾶ. τοῦ- 
το Α. οἴομαι :. ἄνδρας ἔχειν μετ᾽ ἐμαυτοῦ 1). ἐμαυτοῦ] ἐμοῦ τοὺς 
1. ἃ ΠΟΥ. ἐμοῦ Β. τό. τοῦτο 1). εἶπεν] ἔφη Α.α. μὲνοὺς] 
οὗς μὲν α. ἠπηταλ] ἀκεσταὶ 1). ΒΤΆΙΩ. Β6ΚΚ. Αη. ἡ. 264: 15- ῥάπται 5. ν. κ- 
νοσῶσι ἃ. σοὶ] σὺ Δ, Β. ΡΓ. τὸ] ὥστε Ὁ. τοῦ ἃ. ἀρχὴν] τὴν ἀρχὴν Ἰ. 
δὴ] δ᾽ Δ.α.Κ. ἐγὼ οἵη. Ὁ. Ροϑί ἔφη Ἀ., 866 αατη βὶ α ΒΌΡΘΕΥ τἰττη] 6. 
ἂν Ὁ. δεῖ πρῶτον Ὁ. ἐάνπερ Ἰὰ. ἄνπερ Α. ἜΣ ἅπερ 1Ὁ.. ἰηϑοτίο, πὖ νι θύμγ, 
ν Ροβὲ α. μέλῃ 1).6., (ο αυϊάθπι ργῃ. μελή, οοΥΓ. μέλη, αὖ μελήσοι [που ΡΓῸ 
μέλη σοι. σοι ϊῃ 11. Ἀ. οὐ Ὅτι.  (σ: νοσωδῶν περὶ οτη. ἈΚ. καὶ 
μάρτυρες δὲ 1). ἀρκέσει 1). ἀλλὰ μνήσθητι πῶς πειρᾷ ἐπιμελεῖσθαι σε- 
αὐτοῦ ὅπως ὑγιαίνεις 1). ἀλλὰ μνήσθητι σὺ ἃ. τηρ. τΤ., 4] ἀλλὰ μνησθῆναι τό 
σοι πῶς ἴῃ ἰθχίπ. ἀλλὰ μνησθῆναι ἔτι σοι πῶς Δ. οὖ ΟΠ11880 ἔτι σοὶ β.0 [λυ] 
ἐπιμελεῖσθαι. 17. πειρῶμαι νὴ δία 1). ὑπερεμπίμπλασθαι 1).(ὰ. φοΥΥ. 
8]. Ττη.. 4] ΡΓ. ογΐαββθ ὕπερμπλασθαι, ἴῃ αὸ ε ροβῦ ρ δηρτιβίθ ᾿ΠΒθυυῦ ΘΟΥΤ.» 
μ οἵ Αἰτηυἀἴαπι π' δβὲ ἃ ΡΥ. τη., δ]ΐθγα ρᾶγβ Ηἰοτθ οὗ ἱμπλα ἃ ΘοΥἹ. [ουίαββθ ΡΓῸ 
πλάσθαι ᾿]ϊαίτιπι εἴ σθαι 5. ν. ᾿ὑπερεμπίπλασθαι Π.ἢ. ὑπερπίμπλασθαι Δ. 

ἰατροὺς] [106 τηθα!]οῖ5 ἴῃ Θχοσοῖίτι Τ7. ὑπερεμπίμπλασθαι] (ΟὐΟΠπΊροΒιὶ 
οοηξ, ΑΠᾶΡ. 3, 4» 80, βοὶρ. [μασθᾶ, ὑπερπίμπλασθαι Θχοιηρὶα ΦΌΡΠΟΟ]Β 

18, 7: 
ἠπηταὶ] Υ. Ηπηβῦ. Δ ΤΠπόπ, Ρ.26. 
ΜΝ ἀρχὴν] τὴν αἰροδύ οἰϊατι (ὑοην. Ι, 

, 6 δύ ΒΌΡΙΕ 1, 2,3; ΔΠΔΌ,},, 28; 
α ΘΟΉ. 2, 11: δ. δ ΟΜΝ: 

Δ]ΠΠΟΤ ΤΩ Π1Θ ΔΉ Ι]ΟΥ ΤΙ, ΡΔΡΓΘΡ ύαιιο 
ΑἸ οΥΊα8, 41Ὸὸ ὙΘΟΘΉΓΊΟΥΘΒ. τη ρ 8. παῤ Π- 
ὕαγ, ν. ἰὼ ΤΠ68. δίθρῃ. 1)6 ἀαρ οὶ μ 
ν. ἀᾶ 4: 2, 41. (ὑὐοηξ, διΐθηα οὐ ἢ18 
Οὐ τηθηΐ. 1, 2» 4. 



ΙΝ ν ΜΠ Ἐτὶ ν᾿ Ὁ δ. δ9 

ε ͵] ΄“΄ 7 Φ' ᾿, ἵΑ͂ [.4 

ὑγίεια μᾶλλον παραμένειν καὶ ἰσχὺς προσγενέσθαι. Ούτω 
, Υ ἘᾺ “- “ ΕΩ ἌΡ. Ἄ 3 Ν 

τοίνυν, ἔφη, ὦ παῖ, τῶν ἀλλων δεῖ ἐπιμέλεσθαι. ᾿᾽Ἢ καὶ 
Ν ,ὔἷ 7) 3 ’ ΄ ΄“ ’ὔ 

σχολὴ ἔσται, ἐφη, ὦ πάτερ, σωμασκεῖν τοῖς στρατιώταις: 
Ν » 7 Χ Ν ΄ 

Οὐ μα Δί, ἐφη ὁ πατήρ, οὐ μόνον γε, ἀλλὰ καὶ ἀναγκη. 
δεῖ γὰρ δήπου στρατιὰν, εἰ μέλλει πράξειν τὰ δέοντα, μη- 
δέποτε παύεσθαι ἢ τοῖς πολεμίοις, κακὰ πορσύνουσαν ἢ 
ἑαυτῇ ἀγαθά: ὡς χαλεπὸν μὲν καὶ ἕνα ἄνθρωπον ἀργὸν 

7 ᾿, »Ψ» , 3 “- “ σ“ 
τρέφεσθαι, πολὺ δ᾽ ἐτι χαλεπώτερον, ὦ παῖ, οἶκον ὅλον, 

Δ Ἁ Ἃ Ν ᾿ τ ἴω ΄ὔ 

πάντων δὲ χαλεπώτατον στρατιὰν ἀργὸν τρέφειν. πλεῖστα 
Ὰν Ἂ “- ᾿ 

τε γὰρ τὰ ἐσθίοντα ἐν στρατιᾷ καὶ ἀπ᾽ ἐλαχίστων ὁρμώ- 
ΔΤ ΟΣ ΤᾺΝ ΄ 7 , “ "7 

μενα καὶ οἷς ἂν λάβῃ δαψιλέστατα χρώμενα, ὥστε οὐδέ- 
“- »} 7 Ψ Ν 5) 53 ΄ὔ 

τϑὃ ποτε ἀργεῖν δεήσει στρατιάν. Λέγεις σὺ, ἐφη, ὦ πάτερ, [15] 
ε ᾿ ᾿ ΄σι ῳ 5ῸΧ ΄“- ΄ “- ϑὼλ ὅ᾽ 

ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ὥσπερ οὐδὲ γεωργοῦ ἀργοῦ οὐδεν ὀφελος, 
[χά 5ῸΧΝ ΙΒ σ΄“ 35. ὯΝ δ 53 Ν 7 

οὕτως οὐδὲ στρατηγοῦ ἀργοῦ οὐδὲν ὀφελος εἰναι. Τὸν δέ 
γε ἐργάτην στρατηγὸν ἐγὼ, ἔφη, ἀναδέχομαι, ἢν μή τίς 
θεὸς βλάπτῃ, ἅμα καὶ τἀπιτήδεια μάλιστα ἔχοντας τοὺς 
στρατιώτας ἀποδείξειν καὶ τὰ σώματα ἄριστα ἔχοντας 

Ξ 3, , ἴων 

παρασκευάσειν. ᾿Αλλὰ μέντοι, ἔφη, τό γε μελετᾶσθαι 

ὑγία Ϊ,. ῬΥ.» τἱὖῷ ἴῃ τηρ΄ ἃ. ὠφέλιμον πρὸς τὴν τ οἵ 5.0. εὐ. Θι 4 νευθἃ 
Μ. δααι!ῦ ροϑύ μνησθῆναι τι σοι. ἥ τε] εἴτε ἰσχυρὸς ΔΑ.(. ΡΥ. προυσ- 
γίγνεσθαι 1). τοίνυν δὴ Ὁ). δεῖ] δὴ 10. ΡΥ. [201] ἐπιμελεῖσθαι. ἔφη, ὦ 
πάτερ, ἔσται [). ἔσται, ὦ πάτερ, ἔφη ἴν. οὖ ΟἸ1880 ἔσται ἴῃ [0110 Θχοεγρίοστιμη 
εχ Ουτορ. δεῖ--- 6. το. διασώζειν δον. ΕἸ. 48, 72. μήποτε 10. δον. 
ἑαυτοῖς 1). οἱ ἢ 5.ν. αὑτοῖς 5100. δέ τι α. δέ τοι ὦ παῖ χαλ. ίο. 
στρατειὰν Α. ἀργὴν 1). αν θυ "Ἢ: ΘΙΟΡ. σημείωσαι περὶ ἀργίας (. τηρ. 
τε οἵη. ἢ. τὰ ἐσθ. ἐν στρατιᾷ] ἐσθίει στρατιὰ δῖοῦ. οὔποτε Α.(α.ἢ. χρω- 
“μένη της. ίοῦ. δεήσει) προσήκει 1).α. τηρ. τ. Ἀ. «ἀργεῖν Ροϑβύ στρα- 
τιάν σ. σΟΌ. 18. ὡς ἐμοὶ] Ἰπνου α. Μ. ὥσπερ] ὅτι περὶ Ἀ. ὅτι 
περ ὡς αὐ. ὅπερ ὡς [.. Ρ᾿. ὅτιπερ ὡς ΘΟΥΤ. δ μέλει 5. 40] τι 5... υὔὖ 8016[. ὅτι 
ὥσπερ οὐρελσίς ἀργοῦ ὁπ. ΑΒ, σ. 58.. οὕτως- οὐδὲν ὄφελος σ. 
ΤΠ. Ὑ. ργοῦ] ἀργοῦντος Α.Ἀ. τὸν δὲ ἐοων ἐργάτην ἔγωγε ἔφη 9. 
ΤΑῚ] τὰ ἐὐοιΜεῳ ἔφη εῃΐθ ἕκαστα 1). δο!». 

πορσύνουσαν] ἴὔδιιπη γορΔ 0 1}}} Ρο6- 
Ὧ1Οἱ ΠΟ οὖ 8}101 ποίαν: ΠΟΡΙΠΟρΡ ΘΠ 68 
Ὗγ41Ζ. ἈΠιοίϊ, νο]. 2, Ρ. 292, 17. 

πλεῖστα] Ἡεοϊπαοτῆιϊι: α ραιιοϊδ5ῖ- 
ηγῖδ οΥαὐιγίμγ, ἰ. 6. ἐμ ϊο δι ραιιοῖδ- 
δύηυῖβ οοηΐθηΐ ; πιοα φικεοιηφιιο αοοῖ- 
»ρίιμηΐξ, γ15 τὐζιμυέιγ" δύ ωὐἰΐα ραγϑιηιονῖα. 
[πὰ 2:.9.,)8ι Ογτὰβ δὰ ΘΟΙΩΠΙΠΟΤ65: 
“Ἡγοῦμαι μὲν ἡ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἴσου νῦν ὁρ- 

μᾶσθαι πάντας εἰς τὸ ἀγωνίζεσθαι" τ] 
46 Ρδγὶ νισξαΐθ ᾿μβύσιιο 18 οὖ Θχϑυο 8015 
ἀἰοαγ. Νόοη δαϊποάττη 5166 οί 
πος ΤΙ πογαϊάθυϊῃ 1, 142 : Τὰ δὲ ἡμέ- 
τερα τούτων τε---ἀπηλλάχθαι δοκεῖ καὶ 
ἄλλα οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου μεγάλα ἔχειν. 
866 ΒΘΙΩΪΠΌΤΙ Θδί αυοά Βοσαϊθαγ (80. 
τἀ44: Οἱ γοῦν πατέρες ἡμῶν ὑποστάντες 

Μήδους, καὶ οὐκ ἀπὸ τοσῶνδε ὁρμώ- 
μενοι, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἐκλείπον- 
τες ---τόν τε βάρβαρον ἀπεώσαντο. 
γουβῖο παροὺ φιαπᾳφιαην α ἐαη 5 π6- 
φιαγιαηι τη1{}158 ΟΥ̓δὲ οἱ ργοργοϑϑὶ διέ. 
Προῖμπιβ ϑομο] οι οὐκ ἀπὸ τοσαύτης 
παρασκευῆς, ἀλλὰ ἐλάττονος, ἑαηϊ5 ὁο- 
δ ποτ, ἡπδίγιοίί. Τίασαρ ἢ. 1. Ἰπίου- 
Ῥυθίδυὶ τηδ]τη : δέ μὲ αυίδηιθ ιν ϊηνὴδ 
ηδέγιιοξιιδ οορὶδ ααἱ δοίζιην, σου θη αἰνη 
οῳτογῖΐ, τα φικοομηφιθ ἀσοορον ἀοίπεο, 
ἰαγρίδϑίηιο οὐ βἴη6 εἰἰΐα ρμαγδίηιομῖα εἰϊ- 
ἔτ,» οἱ ἐγωϊίων. ΒΟΉΝ, 

18, ἄριστα] το αν τ χεῖρον 2,11, 
15. 6 (δου. 21, ἡ. οἱ ἂν ἄριστα" τὸ 
σῶμα ἔχωσι. 



οΌ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΚ ΙΝ5Τ. ΟΥ̓ΒῚ 

ΦΨ ΄“΄ “" ΄σ΄ Υ͂ ΄σ΄ι 

ἕκαστα τῶν πολεμικῶν ἔργων, ἀγῶνας ἂν τίς μοι δοκεῖ, 
2, 53 ΄ Χ ΕΣ ΩΣ Ν ΄ 
ἐφη. ὦ πάτερ. προειπὼν ἑκάστοις καὶ ἀθλα προτιθεὶς μα- 

σ΄ 3 ΄- ν Υ ἍΜ 

λιστα ποιεῖν εὖ ἀσκεῖσθαι ἕκαστα, ὥστε ὁπότε δέοιτο ἔχειν 
“δ ᾽ “- ἦ, 7 Ὑ, 

ἂν παρεσκευασμένοις χρῆσθαι. Ἄζαάλλιστα λέγεις, ἐφη; 
3 ΄ “κ΄ ἐΝ ͵ Πι"»"γΥ) ͵ ᾿ Ν 

ὦ παῖ; τοῦτο γὰρ ποιήσας, σάφ᾽ ἴσθι, ὥσπερ χοροὺς τὰς 
᾽’ Ν 7 "4 

τάξεις ἀεὶ τὰ προσήκοντα μελετώσας θεάσει. 
᾿Αλλὰ μὴν, ὁ Κῦρος ἐφη, εἴς γε τὸ “προθυμίαν ἐμβα- [16] 

λεῖν στρατιώταις οὐδέν μοι δοκεῖ ἃ ἱκανώτερον εἶναι ἢ τὸ 
δύνασθαι ἐλπίδας ἀγαθὰς ἐμποιεῖν ἀνθρώποις. ᾿Αλλ᾽, 
2, ἊΣ “- ΓΝ “-΄“Ἄ΄᾿ -ὔ ,ὔ 7] 
ἐφη: ὦ παῖ, τοῦτο γε τοιοῦτον ἐστιν οἷόνπερ εἰ τις κύνας 
5 7 » ἴω 5 κ ΄“- 7 Ὁ ΩΖ Ν ζ 

εν θηρᾳ ἀνακαάλοιτο ἀεὶ τῇ κλήσει ὕπερ᾽ ὁταν» τὸ θηρίον 
ὁρᾷ. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον προθύμως εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἔχει ὑπα- 
κουούσας" ἣν δὲ πολλάκις ψεύδηται αὐτὰς, τελευτῶσαι οὐδ᾽ 
ὁπόταν ἀληθῶς ὁρῶν καλῇ πείθονται αὐτῷ. οὕτω καὶ τὸ 

ΟΝ ΄- 3 7 327 ἔκ ᾽ὔ ᾿ 7 5 “ 

περὶ τῶν ἐλπίδων ἔχει. ἣν πολλάκις προσδοκίας ἀγαθῶν 
Ἂν κ - - 

ἐμβαλὼν ψεύδηταί τις, τελευτῶν οὐδ᾽ ὁπόταν ἀληθεῖς ἐλ- 
Υ “ ε “ ,ὔ μ 3 Ν “ Ν 

πίδας λέγῃ ὁ τοιοῦτος πείθειν δύναται. ἀλλὰ τοῦ μεν 
ἌΝ 7] ᾺἋ Ἂ ΄“- 9 ᾿ 7) ΄“- 5 ω 

αὐτὸν λέγειν ἃ μὴ σαφῶς εἰδείη φείδεσθαι δεῖ, ὠ παῖ, 
δ᾿, 5. 3 Υ , Ἔν. ἮΝ ΄, χ ) 
ἄλλοι δ᾽ ἐνετοὶ λέγοντες ταὔτ ἂν διαπράττοιεν. τὴν ὃ 

ἴω Ψ, Ν Υ “ 

αὑτοῦ παρακέλευσιν εἰς τοὺς μεγίστους κινδύνους δεῖ ὡς 

το 

ἀγῶνα ἃ. ἀγῶνας ἃ. οοΥν. Ἀ., 1). ἴῃ ταϑ., 5608. πι ΡΥ. ἀποσᾷθ 18 ΠΆΡι15856 
νιαθαΐαν, 5ΓΟὈ. τις] τινας 0. (ι οοδέ νντνε Ἢ: δοκῇ α. ἔφη οτη. 
Ὁ. 510}. προστιθεὶς 1). μάλιστ᾽ ἂν 1). μάλιστα ἃ ἂν Ἐπ. ἂν α. ΕΒ’ νοῦ: 
εὖ οἵη. 19. 510}0. ἴῃ 110. Β.., αι ΡΥ. ἰογίαϑβθ δεῖ, 

ἔφηισ 1)., αὖ διιρτα ἔφῃ. λέγεις 1). τηρ΄. Τ. 
ὥστε ἕκαστα Δ... 

θεάσει Β. ρε. ἢ. θεάσῃ ΔΑ. 
α.Ε. 10. ἔφη ὁ κῦρος 1). 5100. εἴς οτη. Ὁ. 5[οὉ. γε θρμαμαβ. 
ΤΑΌΥῚ τε. τὸ] τό τε 1). 5ίο". ἐμβάλλειν 1). ἀγαθὰς οτη. Δ. δΠα. ΠΣ 
σα. τηρ΄. τ. 500. ἀλλ᾽] ἀλλὰ μὴν 1). τοῦ. θήραις :: ἢ] εἴ Α΄ ἡ Ὁ. 
ἴῃ 788. οἵᾳ 5'ἴΟ}). εὖ οτη. 1). ργ. σίου. ὑπακοῦσαι τελευτώ- 
σας Α.(ὐ. τελευτῶσι, 564 αἱ 5.ν., Ἀ. 
βάλων Α. ἐμβάλλων ἃ. δίοὈ. 
ὁπόταν] ὁπότε δ΄ῖο!. Α. 
ΟΟΥΤ. αἴθγατιθ τηρ΄. 
ἄλλοι--- ἂν ογὰ. ϑίοὈ. 
οἵη. Η.Β. 
αὑτοῦ ΙᾺ. 
ἀεὶ }0. 

εἴργασθαι Α. 

αὐτοῦ Α.α. 80}. 

εὖ ἀσκεῖσθαι) Ῥογδρισουϊαι]5. ρογαῦϊα 
Ὧ15 τ ρϑῦπιν ρυθοθ6η8 τὸ μελετᾶσθαι, 
11| Β1Π}1}}16 86 1,1. 1, οο]14[8. ΑἸΙΡΟΣ 
Ροϑί τό γε ςοπδίγοίϊο νατίαίαγ 5. 20. 

ὥσπερ χοροὺς] Οὐπί. 2, 3, 70; 
(δῆς, 5, 4. 2; 4.5 5. ὅ, δ ϑῃμηοί. 
ρα. αττο. δογιρύν. τη]]}10. νοὶ. 2, Ρ. 269. 

ἕκαστα ΘΟΠ]ηροηάιι) ΟΠ παρε- 
σκευασμένοις [ογοῖ, ΠΙΒῚ τη] τ ᾿Υδ- 
βίαγοῦ {ΓΔΒ Οβιθι πη δηΐθ ὥστε. 

10. ἀνακαλοῖτο] (Οηῇ, γπηορ. 6, 175. 

ἐνετοὶ] αἴνεται Α.(. ργ. 
ταὔτ᾽ ταῦτ᾽ Α.Ο.Ν. ταῦτ᾽ [,. τοῦτο 1). 

ἑαυτοῦ 1). 

τὸ περὶ 1)... Θ000. ΠΕΡῚ Α.α. ἐμ- 
τελῶν ἂν δα. Π).Ὁ.Ψ. τηρ΄. τ. δ΄οὈ. οπι. ἃ.α.Β. 

λέγει Ι,. δου. ΔΑ. φείδεσθαι] εἴργεσθαι α.Μ., 
δεῖ] εἴ ἴῃ 10. οἵ ΤΆ8. α. ΡῈ ΤΟΙ. δή: 

αἱνέται Ὁ. ἐνίοτε 1).(α. σου. 
ἂν ὃδ.] ὃ. ἂν Ὁ. 

παρόρμησιν ἴ). ὥΐο)". δεῖ] 

ΖΕΌΝ. 
ἐλπίδας λέγῃ] Εαάοιη Ἰοοαο ΑΠΑΡ. 

τς ἘΠ: 
φείδεσθαι] ὅϊς Η. ὅτ. 7,1,.24: ᾿Εὰν 

σωφρονῆτε, τοῦ ἀκολουθεῖν ὅποι ἄν τις 
παρακαλῇ φείσεσθε. ΔΈΝ. 

ἐνετοὶ] Δ οΑἸ λυ]. Β᾽ Π ΠΟΥ ἴῃ αὐ- 
νετῶς ἀΘργανίτιτη γθϑίι] διϊατη Δ η αἰ). 
“ό, 41: 

παρακέλευσιν] Παρόρμησις ΗΙρ- 
ῬΑΙΟΠ. 1, 25. 5ΟῊΝ 



ΠΕ ΟἹ 

’ 7 ᾿ Ἁ Ἁ ᾽ 

μάλιστα ἐν πίστει διασώζειν. ᾿Αλλὰ ναὶ μὰ τὸν Δί᾽, 
3, “΄᾿ο᾿ ΄σ΄. 3 7 ΄ 7 

ἐφη ὁ Κῦρος, καλῶς μοι; ὦ πάτερ, δοκεῖς λέγειν, καὶ ἐμοὶ 
“ο οὕτως ἥδιον. τό γε μὴν πειθομένους παρέχεσθαι τοὺς [17] 

21 

στρατιώτας, οὐκ ἀπείρως μοι δοκῶ αὐτοῦ ἔχειν, ὦ πάτερ’ 
σὺ γάρ με εὐθὺς τοῦτο ἐκ παιδίου ἐπαίδευες, σαυτῷ πείθε- 

’ὔ 3) ἴω Ζ 7, 

σθαι ἀναγκάζων: ἔπειτα τοῖς διδασκάλοις παρέδωκας, καὶ 
“ “- ᾷ ξς "᾽ 4 ἣν 3 7 

ἐκεῖνοι αὖ ταὐτὸ τοῦτο ἔπραττον" ἐπεὶ δ᾽ ἐν τοῖς ἐφήβοις 
3 ,ὔ ΄ν ΓΩ Ἅ ἴω 7 

ἦμεν, ὃ ἄρχων τοῦ αὐτοῦ τούτου ἰσχυρῶς ἐπεμέλετο" καὶ 
ε ΄ ’ὔ ἴω ς “ 4 ’’ 

οἱ νόμοι δὲ μοι δοκοῦσιν οἱ πολλοὶ ταῦτα δύο μάλιστα 
Ζ 7 5᾽ὕ ἴω 

διδάσκειν, ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι. καὶ τοίνυν κατανοῶν 
Ν ΄ ω - - ἃ Α͂ ͵ 

περὶ τούτων ἐν πᾶσιν ὁρᾶν μοι δοκῶ τὸ προτρέπον πεί- 
΄ Δ ᾿ ᾿ ᾿ “ σ΄“ 

θεσθαι μάλιστα ὃν τὸ τὸν μὲν πειθόμενον ἐπαινεῖν καὶ τι- 
“ Ν Ἁ 3 “- » ψᾳ Ν , Ν 

μᾶν, τὸν δὲ ἀπειθοῦντα ἀτιμάζειν τε καὶ κολάζειν. Καὶ 
ϑν Ν ψ Ν ») Ψ 5 ἴω εἰ ε 77 

ἐπὶ μέν γε τὸ ἀνάγκῃ ἕπεσθαι αὕτη, ὠ παῖ, ἡ ὁδὸς ἐστιν" 
δ᾽ ἂἐΐπ Ἁ Ν ω 7ὔ Ν Νὰ εἰ Δ 2 Ὑ, 

ἐπὶ δὲ τὸ κρεῖττον τούτου πολυ τὸ ἐκοντὰς πείθεσθαι ἀλλη 
» ΄, ΄ 

ἐστὶ συντομωτέρα. ὃν γὰρ ἂν ἡγήσωνται περὶ τοῦ συμ- 
φέροντος ἑαυτοῖς φρονιμώτερον ἑαυτῶν εἶναι; τούτῳ οἱ 

ἄνθρωποι ὑπερηδέως πείθονται. γνοίης δ᾽ ἂν ὅτι τοῦθ᾽ 
σ Υ' 3 2,7 “ Ἂ ᾿ Ν » “ ’ 

οὕτως ἐχει ἐν ἄλλοις τε πολλοῖς καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖς καμ- 
΄ Ν “ ’ὔ δ -“ 

νουσιν, ὡς προθύμως τοὺς ἐπιτάξοντας ὅ τι χρὴ ποιεῖν 
ἴω ΩΣ, Ἂ Ἁ ς , ΄- Ἷς 

καλοῦσι" καὶ ἐν θαλάττῃ δὲ ὡς προθύμως τοῖς κυβερνη- 
᾽ὔ Ἃ ο 5Ὰ 

ταις οἱ συμπλέοντες πείθονται" καὶ οὕς γ᾽ ἂν νομίσωσί 
Υ, Οὐχ ς Ν 57 τς » “- 7 5.9 

τινες βέλτιον αὑτῶν ὁδοὺς εἰδέναι, ὡς ἰσχυρῶς τούτων οὐδ 

ὦ πάτερ καλῶς μοι Α.Π. ὦ πάτερ καὶ καλῶς μοι 1). 20. τοῦ 1). οοΥ!. ἢ. 
΄ ’ - 

παρέχεσθαι) δεικνύειν 8.:.ν. Ἀ, αὐτοῦ οἴη. Ὁ. σὺ) σύ τε Ὁ.Ἀ. σαυ- 
τῷ αὐτὸν 1). σοὶ Ἐ.. οοΥΤ. αὖ ταὐτὸ τοῦτο] αὐταυτὸ τοῦτο 1)., 564 ΒΈΡΘΓ 
ΔΙζθυατη α οἵ υ 68ά., αἵ νἹἀθύατ, ἸΏΔΠῈ το. αὖ ροϑί ὀκέϊνου ἴα. Ηὶ ΟΣ νον, 
οἵη. Δ., 4] ΟΠΊΠ68 τὸ αὐτό. ἐπεὶ δ᾽] ἔπειτα ὡς Ὁ). ἄρχων] ἡμῶν δαά. Ὦ. 
τοῦ οτη. 10. ΓΑΡτῚ ἐπεμελεῖτο. νόμοι--- 85. 21. συμπλ. πείθονται ϑίοῦ. ΕἸ. 
48,74. οἱ πολλοὶ---δοκοῦσί μοι 1). δύο ἴῃ 110. Κι., ργ. ΠΘβ0ἷο 8 δὴ ὁ. μάλ- 
ιστα ἅπασιν 1) μὲν οἵη. Α.Ὁ.Ἀ. καὶ] τε καὶ Ὦ). 21. ἔπε- 

σθαι] πείθεσθαι 1).α. τηρ'. Τ. ἔφη αὕτη 10. πολὺ κρεῖττον τούτου 1)..,56αὋν 
ὉΠ πλάτη 1ὴ Τᾶ5. ἑκόντα 1). ὅ΄οὈ. συντ.] ὁδὸν 844. ἢ). τὰ συμφέροντα 
αὐτοῖς 1). οἴ σα] ἑαυτοῖς ϑ΄οΟ0. αὐτοῖς οἰἴδηη ἢ. αὐτῶν ἈΒ, τούτῳ] τοῦτο Α. 
τοῦθ᾽] τούτω 1). ΡὈΓ.» ὦ ἴῃ ο πηιύδηβΒ. γ᾽] δ᾽ Κ νομίζωσι 2. ἑαυτῶν 1). 
αὐτῶν Α.α.Ά. ἐν τὰ Α.α. 

20. ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι] (οῃῖ. ΑἼΑ]). 1, 3, 6, Οὐοτητηθδηΐ. 2, 2, 11; 
ἘΕΙΡ. 1,86. 8,2. ΖΕΌΝ. 

κατανοῶν περὶ τούτων] ὅϊο ῬΟΪΥΌ. 2, 
1.4. Ν. 7085. Βίδρῆι. 

8115. δἰζαγατῃ οὐηθηθθιι5, γΓθοΐῖθ, αἱ 
γνἹαρθίγ. 

οὐδ᾽ ἀπολείπεσθαι) ΒΙρ ΙΠ οδη 118 
21. ἕπεσθαι] (στὴ πείθεσθαι Ρεν- 

τηὰπίδίατη οἴϊδιη (ἔοοη. 4,1τ9. ΖΕΌΝ. 
ΕΛ ὙὉ1 υαἱχαμηαθ οϑὶ ἴῃ ΠΟΠΏΜ]]18 

γϑυθατῃ ροβαὶϊῦ ΡΓῸ 60 4ποα 86 ἰσχυρῶς 
ΔΡΡοβιίασιΒ ογαΐ ἔχονται. 

[18] 



ὑφ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒΚ ἹΝΒΤ΄ ΟΥ̓ΒῚ 

3 " 527 Ψ τὶ ἐδ. “ 7 

ἀπολείπεσθαι ἐθέλουσιν: ὅταν δὲ οἴωνται πειθόμενοι κακὸν 
ῇ ; Ε Ψ ΄ 547 5 2 

τι λήψεσθαι, οὔτε ζημίαις πάνυ τι ἐθέλουσιν εἴκειν οὔτε 
᾽ ᾽ ᾿ Ἁ σι σι σ΄ σ΄. 

δώροις ἐπαίρεσθαι. οὐδὲ γὰρ δῶρα ἐπὶ τῷ αὑτοῦ κακῷ 
22 ΒΝ "ὃ Ν λ β " Δ Ψ Χ 5, -" ΄’ ΕῚ Κ 

εκὼν οὐδεὶς λαμβάνει. έγεις συ, ἐεφη, ὦ πάτερ, εἰς τὸ 
» 2, 5 ῸΝ “5 » 7 “- 4 

πειθομένους ἔχειν οὐδὲν εἶναι ἀνυσιμώτερον τοῦ φρονιμὼ- 
τερον δοκεῖν εἶναι τῶν ἀρχομένων. Λέγω γὰρ οὖν, ἐφη. 
Καὶ πῶς δή τις ἂν, ὦ πάτερ, τοιαύτην δόξαν τάχιστα 
περὶ αὑτοῦ παρασχέσθαι δύναιτο: : Οὐκ ἐστιν, ἔφη, (ὁ 
παῖ, συντομωτέρα ὁδὸς περὶ ὧν βούλει δοκεῖν φρόνιμος 

Ὧ Ἂ ὸΝ μὰ ΄, ὰ 5 
εἰναι ἢ τὸ γενέσθαι περὶ τούτων φρόνιμον. καθ᾽ εν ὃ 
ἕκαστον σκοπῶν γνώσει ὅτι ἀληθῆ λέγω. ἢν γὰρ βούλῃ 

μὴ ὧν ἀγαθὸς γεωργὸς δοκεῖν εἶναι ἀγαθὸς, ἢ ἢ ἱππεὺς ἢ 
ἰατρὸς ἢ αὐλητὴς ἢ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν, ἐννόει πόσα σε δέοι ἂν 

“ σι ΄- Ο ἣ “ 

μηχανᾶσθαι τοῦ οὗν ἕνεκα. καὶ εἰ δὴ πείσαις ἐπαινεῖν 
7 δΝ “ ,ὔ “4 ον Ἂν Ν 

τέ σε πολλοὺς, ὅπως δόξαν λάβοις, καὶ κατασκευὰς καλὰς 
ἊΝ 45. 0}}6 Ζ » σι 7 , ς. Ν , δ 

εὐ ἐκάστῳ αὐτῶν κτήσαιο, ἄρτι τε ἐξηπατηκὼς εἴης ἂν 
καὶ ὀλίγῳ ὕ ὄ ραν δοίης, ἐξεληλεγμένος ἃ ὀλίγῳ ὕστερον, ὅπου πεῖραν δοίης, ἐξεληλεγμένος ἂν 

᾽ὔ ΡΛ.) ὴν 7 ΄ Ν Ν “ 23 προσέτι καὶ ἀλαζὼν φαίνοιο. Φρόνιμος δὲ περὶ τοῦ συν- 
, , ΄“- ,ἷ ΄“- 3 δά “ 

οἰσειν “μέλλοντος. πῶς ἂν τις τῷ ὄντι γένοιτο; Δῆλον, 

ἔφη). ὦ παῖ; ὅτι ὅσα μὲν ἐστι μαθόντα εἰδέναι, μαθὼν ἂν, 

ὥσπερ τὰ τακτικὰ ἔμαθες: ὅσα δὲ ἀνθρώποις οὔτε “μαθητὰ 
οὔτε προορατὰ ἀνθρωπίνῃ προνοίᾳ, διὰ μαντικῆς ἂν παρὰ 

- , 3 Ἂ 5 7 
θεῶν πυνθανόμενος φρονιμώτερος ἄλλων ἂν εἴης" ὃ τι 

Ἁ ͵ ΩΝ “ ᾿, ἝΟ , 

δὲ γνοίης βέλτιον ὃν πραχθῆναι, ἐπιμελόμενος ἂν τού- 
ε ὃν ῃ Ὗ τ δα τὰ ΄ὕ ἈΝ ΄ 

του ὡς ἂν πραχθείη. καὶ γὰρ τὸ ἐπιμέλεσθαι οὗ ἂν δέῃ 

ΓΤ π [0] 

θέλουσιν Α.α. ὁπόταν 1). ὅταν---ἐθέλουσιν (516) ἴ,. τηρ'. 8]. Τη. οἴον- 
ται Α.Ά. τι] τοι ᾿ὰ. ρυ. τὰ δῶρα 1). ἐπέρεσθαι ἃ. ργ., αὖ νἀοίατ. 
ἑαυτοῦ 1).. ΟΟΙΤ. αὐτοῦ Δ.. ργ. 22. σὺ] ἔφη ααά. Ὁ. α. τηρ΄. Υ. Ροϑί 
πάτερ ΚΝ. ἀνυτικώτερον 1). δοκεῖ Ο. ΡΥ. ΟΠ]. 1)., αὶ τῶν ἀρχ.---ἀφρόνιμος 
εἶναι τηρ'. Τ. ἀτῶ: ἔφη ὁ κῦρος Β. αὐτοῦ Δ, ἔστιν] ἔφη 864. 1).(. 
ταρ΄. ΓΤ. Β. τη. Α. σκοπῶν] σκοπῶν περὶ τούτων Ἶι. γνώσει Β. Ργ. 
γνώσῃ Δ.Β.. σΟΥΓ. ΘΗ. ὅτι] ὅτι ἐγὼ 1)... λέγω] λαλῶ 1). ΟΥ̓, τηρ΄. 
ἣν] κἂν Ὁ). βούλει Ὁ". . δοκεῖ Α. ἀλλ᾽ "δτιοῦ ἄλλο ὁτιοῦν Α. 
ἄλλό τιοῦν 1). ἄλλό τι ὁτιοῦν Ἀ.. ΡΥ. πόσα σοι δέοι ἃ ἂν ἃ. πόσα γε ἂν δέοι 
σε }Ὁ. λάβῃς ).Β. ὀλίγον ΔΑ. ὅπου ὅπου ἂν Α.Ὁ.ἢ. ἐξ. τ᾽ ἂν εἴης 
καὶ πρ. ἀλ. φαίνοιο Ὁ). 22. φρόνιμο 
δῆλον ὅτι, ἔφη ὦ παῖ, ὅσα 1). ὅ΄ἴο. ἂν εἴης 1).α. 5.ν. τ΄. 500. μὰν Α ὅ. 
βέλτιον ὃν 1). βέλτιον ἂν ὅίο". βέλτιον Α.α.. ἐπιμελούμενος ἃ. ἂν 
δηΐθ πραχθείη οτη. ὅ'Ο}. προαχθείη ἃ. ΡΥ. τὸ] τοῦ Ἀ. ΓΑΡΥῚ ἐπιμε- 
λεῖσθαι. οὗ] τούτου οὗ 1). ϑἴον. ΤΥϊΠηο, 

22. ἀνυσιμώτερον͵] δοπ [ΟἸΤηὰ ἰαηζιιΠ 1180. 
θϑύ ΠΟῸΠ 801 πὴ ἀριια γΘΟθη ΟΥ̓ 65. τη ι]- οὐκ ἔστιν] Οοηί. (ὐοπηπηοηΐ. 1, ύ, 22 
[05, Β6αἃ βϑθρ!5 δα ἀρὰ Ῥ]αίομθπὶ ---, 2. ΖΕΤΙΝ. 
51η6 ναγ]οίδίο, ΧϑηορΠοηΐΘ 8110} δἸύο γα 



1871.  ΑΡΟΥΙ. 09 

ἃ Ἃ Ἂς ω 3 Ἁ ’ὔ ΝΒ" ἫΝ 

34 φρονιμωτέρου ἀνδρὸς ἢ τὸ ἀμελεῖν. ᾿Αλλα μέντοι ἐπὶ τὸ 
΄σ ΄“ 7 7 5, 3 ἴω ΄ 

φιλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, ὅπερ ἐμοιγε ἐν τοῖς μεγί- 
΄“ 53 ἴω Ψ ε » ἫΝ εῶλ “ ΕΣ « Ν 

στοις δοκεῖ εἶναι, δῆλον ὅτι ἡ αὐτὴ ὁδὸς ἥπερ εἰ τις ὑπὸ 
“- 3, 53 ᾿ 5 - 

τῶν φίλων στέργεσθαι ἐπιθυμοίη" εὖ γὰρ οἶμαι δεῖν ποι- 
“ ν 53 3 Ν “- Ν Υ ὯΝ “ 

οῦντα φανερὸν εἶναι. ᾿Αλλα τοῦτο μεν, ἐφη; ὦ παῖ, 
,. ΧΝ “κ ͵ 3 “- ἃ μή , ».7 Ν Ν 

χαλεπὸν τὸ ἀεὶ δύνασθαι εὖ ποιεῖν οὗς ἂν τις ἐθέλῃ" τὸ δὲ 
7 "τῇ “7 Ν 3 - 7 

συνηδομενὸν τε φαίνεσθαι, ἣν τι ἀγαθὸν αὐτοῖς συμβαίνῃ, 
’ 5 Ν ἴω 

καὶ συναχθόμενον, ἣν τι κακὸν, καὶ συνεπικουρεῖν προθυ- 
7 ΄ι᾿ ΄σ΄ ,ὔ ’, 

μούμενον ταῖς ἀπορίαις αὐτῶν, καὶ φοβούμενον μὴ τι 
σφαλῶσι, καὶ προνοεῖν πειρώμενον ὡς μὴ σφάλλωνται, 

“5 ταῦτά πως δεῖ μᾶλλον συμπαρομαρτεῖν. καὶ ἐπὶ τῶν 
πράξεων δὲ, ἣν μὲν ἐν θέρει ὦσι, τὸν ἄρχοντα δεῖ τοῦ 
ἡλίου πλεονεκτοῦντα φανερὸν. εἶναι ἢν δὲ ἐν χειμῶνι, τοῦ 
ψύχους" ἣν δὲ διὰ μόχθων, τῶν πόνων" πᾶντα γὰρ ταῦτα 
εἰς τὸ φιλεῖσθαι: ὑπὸ τῶν ἀρχομένων συλλαμβάνει. Λέ- 
γεις σὺ, ἔφη, ὦ πάτερ, ὡς καὶ καρτερώτερον δεῖ πρὸς 
πάντα τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων εἶναι. Λέγω γὰρ οὖν, 
ἐφη. θάρρει μέντοι τοῦτο, ὦ παῖ; εὖ γὰρ ἰσθι ὅτι τῶν 
ὁμοίων σωμάτων οἱ αὐτοὶ πόνοι οὐχ ὁμοίως ἅπτονται 
ἄρχοντός τε ἀνδρὸς καὶ ἰδιώτου, ἀλλ᾽ ἐπικουφίζει τι ἡ τιμὴ 

24. ἐπὶ τὸ Α.Ἐ.. οἱ αα] Ροϑβύ ἀρχομένων Ῥοηϊξ ἐπὶ τὸ ᾧ., 564 Πὐίογῖ8. γΥ δα β 
80. ὙΟΤ. ὑπδηΒΡΟΒ α. ἐπί γε τὸ 1). Ταϊης. ΞΟ. ὑπὸ οἴη. Ἀ. ἔμοιγε] 
ἐμοὶ 5ίοὈ. εἴπερ ἥτις 1). ῬΥ., αὖ νἹΔοίατ. δεῖ ΒιοὉ. χαλεπὸν] βρα- 
βερὸν (516) ἀῃηΐα ποῦ αε]οὺ Η. τὸ ἀεὶ ).(. σοΥτ. Β. δῖο". ποιεῖν Α.Ο. 
ἐθέλῃ 1).Β. θέλῃ Α.α. ΗἯἰς δαυΐοθυῃ ΤΩΡ. α. φρονίμως πρὸς τὸν βίον. συμ- 
βαίνῃ] ν ογᾶϑατη ἴῃ ἢ. προφοβούμενον 1). δ΄ο". σφάλωσιν 9... σφα- 
λῶνται ἃ. σφάλωνται (α. σοΥγ. 5.ν.1. ΒΚ. ΡΥ. ἐπὶ δηΐα ταῦτα Δ6ἀ. Δ.1).α. 
Β.. οτα. 5ἴο)). δεῖ παρομαρτεῖν Θίοῦ. 25. ἐπὶ] τὸ ΒδίοὈ., οἵ, α ΨΙα6- 
ἴα, 1). ῬΓ., 6] τι ἴῃ ΤΆ, 2 [ἘῚ6 1, δὲ] γε Βίο". δεῖ 50ν. Ὁ. ἢν δὲ] 
εἰ δὲ. διὰ μόχθων] δεῖ μοχθεῖν (.. τηρ΄. Υ. δέῃ μοχθεῖν ἘΝ. 5100. ἐλ 
τερὸν 1). ὈΡ.» αἱ οτε 5. Υ. Τ., ΟΡ. 
Ροϑί ἴσθι Ὁ. 

συμπαρομαρτεῖν] [ἰηΐτα 7, 5, 84: 
Τοῦτο γὰρ δεῖ συμπαρ. ἀάρτῃ ἸΟΟΙΠῚ 
ΘΟΙΏΡΔΥΔΉΒ ἴδ 0116 ΒΘ [165 ἐπὶ Π1Ο 8] ΠῸ 
Ἰοοο εὖ βοηϊθηΐζα 8]θηδ ἔπ|5886. 6 856- 
ΘΗΝ τηθτηῦτο ἧτο ἰγϑηβ]αθιμη. 
5ΟΗΝ. 

25. καρτερώτερον] καρτερικώτερον 
Θίθρμαπα8. οἵ 8}11, αὐ Οοτηπηθηῦ. 3» 1. 
δ: Στρατηγὸν εἶναι χρὴ καρτερικὸν, οἵ 
10: α..2... : Σωκράτης ἦν πρὸς χειμῶνα 
καὶ θέρος καὶ πάντας πόνους “αρτερικώ- 
τατος. ϑρά ψυχὴ καρτερὰ 6ατὶ δβί 

τοῦτο εἶναι] μᾶλλον εἶναι 1). 5΄οὉ. 

Ἐπ. 3, 7, 11, Αἂ πβοηὐθηϊδιη σοηΐ. 
ΗἸΡΡάτςῃ. 6, τ---4. 

οὐ λἀυδάνει] Εδάθεη βεπίθμία Αρ68. 
Ἐν 6, αὖ 10. 2. Θδάθιη ἔδυ οὖ 1110 5. 25- 

εἰ μέλλοι γε πλεῖον ἕξειν] ᾿δάθῃλ 
βϑηξθηςα Ἠ!ΡρΡαῖοῃ. 4» 18. 

τόσῳ] 1)6 τόσῳ ρΡοεῖ ὅσῳ ἴπ 110 115 
᾿πἰογ πη} ἴῃ τοσούτῳ γΕ] τοσῷδε τητι- 
ἰαῖο ν. δᾶ ΤΠ68. ϑίθερῃ. ν. Τόσος, Ρ. 
2310 Δ. 

οὐχ ὁμοίως] ϑεηῃίοηθαπη οχρτοβϑιῦ 
6χ ἢ. 1. Οἷς. Ταβου]. 2,26. ΠΌΤΟΗ. 
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Ν , ΨΥ ΨΥ Ν » "Ὁ Ἃ, μεν 57 “Ψ 3 7 

τοὺς πόνους τῷ ἄρχοντι καὶ αὐτὸ τὸ εἰδέναι ὅτι οὐ λανθά- 
» Ἃ “- 

νει ὃ τι ἂν ποιῇ. 
« ΄ Χ 5 Ἄ “ “ ᾿ » , ς 
Οπότε δὲ, ὦ πάτερ, σοι ἤδη ἔχοιεν μὲν τἀπιτήδεια οἱ 

΄ Ἁ ΄-“ Ἁ 2 

στρατιῶται, ὑγιαίνοιεν δὲ, πονεῖν δὲ δύναιντο, τὰς δὲ πολε- 
Ν » 5 ΄ 5 2, 

μικὰς τέχνας ἡσκηκότες εἶεν, φιλοτίμως δ᾽ ἔχοιεν πρὸς τὸ 
3 Ν ᾽. Ν " “ » “ [χά 5) ἴω 

ἀγαθοὶ φαίνεσθαι, τὸ δὲ πείθεσθαι αὐτοῖς ἥδιον εἴη τοῦ 
ἴ Ἂ “ ἴω 

ἀπειθεῖν, οὐκ ἂν τηνικαῦτα σωφρονεῖν ἄν τίς σοι δοκοίη 
,ἷ Ν Ν ᾽7ὕ 

διαγωνίζεσθαι βουλόμενος πρὸς τοὺς πολεμίους ὡς τάχι- 
Νν » ͵, ΄, “ ο Χ 

στα; Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη, εἰ μέλλοι γε πλεῖον ἕξειν: εἰ δὲ 
Νὴ 5, Ἁ 7 δ ’ὔ 53 Ν 

μὴ; ἔγωγε ὅσῳ οἰοίμην καὶ αὐτὸς βελτίων εἶναι καὶ τοὺς 
ε 4 ω Ὑ ΄ Ἂ ΄- Υ, 

ἐπομένους βελτίονας ἔχειν, τόσῳ ἂν μᾶλλον φυλαττοίμην, 
Ψ Ν “΄ ἃ ἃ "} 7 ΠΝ ΤΟ  ΑΙΝ ντο 5 
ὥσπερ καὶ τἄλλα ἃ ἂν οἰώμεθα πλείστου ἡμῖν ἄξια εἶναι, 

“ 7 » “ “- 3 

27 ταῦτα πειρώμεθα ὡς ἐν ἐχυρωτάτῳ ποιεῖσθαι. Τ] λεῖον ὃ 
32 3 Ψ ἴω Ψ' ’, 

ἔχειν, ὦ πάτερ, πολεμίων πῶς ἂν τις δύναιτο μάλιστα: Οὐ 
μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐκέτι τοῦτο φαῦλον, ὦ παῖ, οὐδαμῶς ἐ ἔργον 
ἐρωτᾷς" ἀλλ᾽ εὖ ἴσθι ὅτι δεῖ τὸν μέλλοντα τοῦτο ποιήσειν 

ἈΜΦ ϑο ΣΥΝ 5 Ν , Ν Ἂ Δ Ὁ 
καὶ ἐπίβουλον εἰναι καὶ κρυψίνουν καὶ δολερὸν καὶ ἀπα- 

“ Υ ᾽ 

τεῶνα καὶ κλέπτην καὶ ἅρπαγα καὶ ἐν παντὶ πλεονέκτην 
“ “ Ἀν ἢ ς ων 5 ’ ΟΥ̓ 5 [ ΄, 

τῶν πολεμίων. καὶ ὁ κῦρος ἐπιγελάσας εἰπεν, ᾽() Ἢρα- 
- Χ [4 53 “ ἴω 5) ἦ 

κλεις, οἷον σὺ λέγεις, ὦ πάτερ, δεῖν ἀνδρα με γενέσθαι. 
- Ἂ 5, 5 ω Ψ , 7 Χ 

Οἷος ἀν, ἐφη, ὦ παῖ, δικαιότατὸς τε καὶ νομιμώτατος ἀνὴρ 
5, “ Χ ,΄ - Μ μὰ ΝΞ ΄ 

,ϑεῖΐης. [Ἰ]ῶς μὴν, ἐφη, παῖδας ὄντας ἡμᾶς καὶ ἐφήβους 
, ,ὔ ΄“ 

τἀναντία τούτων ἐδιδάσκετε; Ναὶ μὰ Δί ̓ ἔφη, καὶ νῦν 
Χ Ν 4 Χ 

γε πρὺς τοὺς φίλους τε καὶ πολίτας" ὅπως δέ γε τοὺς 

“6 

αὐτὸ τὸ] τὸ αὐτὸν 1). ΘίοὈ. ποιεῖ Δ. ποιοίη 1). 
26. σοι ραποί!5 ποίαϊ (α. σοΥγ. οἵη. 1). δίου. μὲν 5.ν. ἢ, 
δὲ πονεῖν δὲ] τε πονεῖν τε Α.α.Ά. τέχνας] τε τέχνας 1). 

ποτε ποιῇ ΘΙΟΒ. 
1ΔὈυ] τὰ ἐπιτήδεια. 

ἐσχηκότες Ν. ε: 

εἴη} ἢ η ΔΑ.α. τοῦ] ἢ τὸ Ἀ. μέλλει πλέον Κι. ἂν] ἂν ἤδη 1). εἰ δὲ 
μὴ 10). τὰρ΄. Γ΄. ἔγωγ᾽ ἂν 1). 50}. οἰοίμην ] ἃ ἂν οἴωμαι Ἀὶ. τόσῳδ᾽ ἂν 
Ὁ. 5100}. τἄλλα] τὰ ἄλλα 1). δ΄ίον. ἀ] ἃ δ᾽ Δ.6. Ῥγ. οτῃ. 1). ΘΟΡ., αὐ 
ΒΟΥ ΘΠ ΠῚ 510 “ἄν. ἄξια ἡμῖν 1). Θ΄οὈ. 27. πλέον 1). 5ίοὈ. βῈΣ 
λιστα---ἔφη οτη. ὅ΄ΟὉ. φαῦλον] μικρὸν 5.ν. Ἐ. οὐδαμῶς οὐδ᾽ ἁπλοῦν 
Π.α. ΟΟΥΤ. Γ΄ Ἐ. οὐδὲ ἁπλοῦν 5ίοὈ. ποιεῖν Ἐ. πλεονέκτην] περὶ πλεο- 
νεξίας ἐν πολέμῳ σ. τηρ. εἴη Ὦ. Βίο". 28, νῦν γε 1). δον". νῦν Α.(.Ά. 
πολίτας] πρὸς τοὺς πολίτας 1). τοὺς πολίτας ίοὈ. δύνασθε Δ.}). 

27. οὐκέτι---οὐδαμῶς ᾿ΑΥἸδίορι. γ6βρ. 
1120: Οὐ γὰρ οὐδαμῶς μοι ξύμφορον. 
ΞΌΡΗ. Αηΐῦ. 678 : Οὔτοι γυναικῶν οὐδα- 
μῶς ἡσσητέα. Ῥοβύροϑισπιτη δ[θΠὶ 
Ἰηῖτα 5, 2, 27: Γοργότεροι δὲ, σάφ᾽ 
ἴσθι, οὐδαμῶς ἂν αὐτοῖς φανείημεν. 1)10 
ΟἾγυ8. ΟΥ. 2, γ0]. 1, Ρ. 84: Οὐ γὰρ 

βασιλέως τὰ τοιαῦτα φιλοτιμήματα 
οὐδαμῶς" 523, ΝΟ]. 2, Ρ. 274: Ὡς οὐ 
συμφέροντα τοῖς ἀνθρώποις οὐδαμῶς 
αὐτὸν εἰρηκότα. 

ἐπίβουλον) (οηΐ. Οὐτηπιθηΐ. 3. 1, Ὁ, 
ΗἸρρατσοῆ. ο. 4 εῖ 5. ΖΕΌΝ, 

ἐδιδάσκετε 1, 2, 6; 3, τό. 



ΙΒ ΘΡΩΥΕ 6ῦ 

͵ὔ ’ὔ σ΄ ΄-΄ » 4 ’ 

πολεμίους δύναισθε κακῶς ποιεῖν οὐκ οἰσθα μανθάνοντας 
ν δὰ Ν 7 ᾽ “- “7 ΕΝ καὶ Ά 

ὑμᾶς πολλᾶς κακουργίας ; Οὐ δῆτα, ἐφη; ἔγωγε, ὠ πάτερ. 
Χ χά 2 ᾽’ὔ ᾿ ᾿ Μ᾿ ἊῸ»ἤ 

Τίνος μὴν ἕνεκα, ἔφη, ἐμανθάνετε τοξεύειν ; τίνος δ᾽ ἕνεκα 
» “ 7ὔ 5» ο “ - » ΄ 

ἀκοντίζειν ; τίνος δ᾽ ἕνεκα δολοῦν ὗς ἀγρίους καὶ πλέγμασι 
΄ , ᾽ ’ Ὁ Ν ς ΄ 

καὶ ὀρύγμασι; τί δ᾽ ἐλάφους ποδάγραις καὶ ἁρπεδόναις ; 
,ὔ Ν 7 3, ᾽ὔ » τὰ 

τί δὲ λέουσι καὶ ἄρκτοις καὶ παρδάλεσιν οὐκ εἰς τὸ ἴσον 
΄ ΕΖ). 3 Χ Ν 7 Χ βἊ 

καθιστάμενοι ἐμάχεσθε, ἀλλὰ μετὰ πλεονεξίας τινὸς ἀεὶ 
ΕῚ ““ Ε Ὗ » ΄’, Ἂ ’’ » 

ἐπειρᾶσθε ἀγωνίζεσθαι πρὸς αὐτά ; ἢ οὐ πάντα γιγνώ- 
΄σ “ ᾽ὔ 7 

σκεις ταῦτα ὅτι κακουργίαι τέ εἰσι καὶ ἀπάται καὶ δολώσεις 
Ν 

40 καὶ πλεονεξίαι : ; Ναὶ μὰ Δί, ἔφη, θηρίων γε: ἀνθρώπων 
δὲ εἰ καὶ δόξαιμι βούλεσθαι ἐξαπατῆσαί τινα, πολλὰς 
πληγὰς οἶδα λαμβάνων. Οὐδὲ γὰρ τοξεύειν, οἶμαι, ἔφη, 

“ἢ 5 ΄' 5) 5 7 ς ΄- » Ὁ. Ἀ 

οὐδ᾽ ἀκοντίζειν ἄνθρωπον ἐπετρέπομεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐπὶ σκο- 
Ἄ, ,’ὔ ᾿ς Ο σι Ἁ 

πὸν βάλλειν ἐδιδάσκομεν, ἵνα γε νῦν μὲν μὴ κακουργοίητε 
Χ ᾿᾿ Ε] ᾽ὔ 7 ἊΝ ’ Ν 

τοὺς φίλους, εἰ δέ ποτε πόλεμος γένοιτο, δύναισθε καὶ 
3 ν᾿ ᾿ τ." “- Ἁ Ν “" 

ἀνθρώπων στοχάζεσθαι. καὶ ἐξαπατᾶν δὲ καὶ πλεονεκτεῖν 
» » » ὔ 5 ΄ ἘΠ οὐ » Ρ-. 7 “ 

οὐκ ἐν ἀνθρώποις ἐπαιδεύομεν ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἐν θηρίοις, ἵνα 
δ᾽ » ΄ Χ 7 ᾽ὔ 3 ’, ΄ο- 

μηδ ἐν τούτοις τοὺς φίλους βλάπτοιτε, εἰ δὲ ποτε πόλεμος 
40 γένοιτο, μηδὲ τούτων ,ἀγύμναστοι εἴητε. Οὐκοῦν, ἐφη, ὦ 

πάτερ, εἴπερ χρήσιμά ἐστιν ἀμφότερα ἐπίστασθαι, εὖ τε 
ποιεῖν καὶ κακῶς ἀνθρώπους, καὶ διδάσκειν ἀμφότερα 

“ 3), 3 7 » Ν ᾽ὔ 2, 5 σ΄ 

4Διταῦτα ἐδει ἐπ᾿ ἀνθρώποις. ᾿Αλλὰ λέγεται, ἔφη, ὦ παῖ, 
3. ἃ -“ ε " ἥ ’ὔ Χ Ὁ ΄ 

ἐπὶ τῶν ἡμετέρων προγόνων γενέσθαι ποτὲ ἀνὴρ διδάσκα- 
“ ὰ » 3, Ν “- Χ 

λος τῶν παίδων, ὃς ἐδίδασκεν ἄρα τοὺς παῖδας τὴν δικαιο- 
ἊΝ 7 «4 κι ᾽ὔ Ὗ 7 Ν 7’ 

σύνην, ὥσπερ σὺ κελεύεις, μὴ ψεύδεσθαι καὶ ψεύδεσθαι, 
᾿ Χ » σ΄ ν 5 -“ τς Χ ,ὔ Ἂς 

καὶ μὴ ἐξαπατᾶν καὶ ἐξαπατᾶν, καὶ μὴ διαβάλλειν καὶ 
͵7ὔ Ἀ ΄ι. ἴω 7 

διαβάλλειν, καὶ μὴ πλεονεκτεῖν καὶ πλεονεκτεῖν. διώριζε 

ὑμᾶς οἵη. Ἐ. ἔγωγ᾽ ἔφη πάτερ Ὦ. ἔφη ἕνεκα 1). μανθάνετε Α.Α. 
ῬΓ. δολοῦν Ο.}). ργ., αὖ νἹαδίαγ, ἴῃ 480 ὁ ΔΡΙοἰθτι8 Δ 1015 πχαϊαίϊαμη Ἰῃ οὐ 
ψιαοϑίαγ, 1... δουλοῦν Ἶς α. καὶ πλέγμασι] πλέγμασιν 1). μάχεσθε 
ἈΠΟ. Ῥγ. αἰεὶ Α.α. ἐπειρᾶσθε) ἐπαίρεσθαι. Α.Ο. ῬΥ. ἀγωνίζεσθε 
Α. α. ῬΓ. “κ᾿ ταῦτα Ὁ. γιγνώσκεις ὅτι ταῦτα πάντα 1). τέ εἰσι] 
τινὲς ΠΝ 9. ἔφη] ὁ κῦρος δαά. Ὁ. οἶμαι] ἔφη δά. Π.6. 5. ν. Γ΄. 
ἐπὶ σκοποῦ ἐδιδάξαμεν 1)., βεα σοΥγ. ἴῃ α] 1118. δύνασθε Α.Ὁ). δύνεσθε 
ΒΝ. ΡΓ. ἐξαπατᾶν δὲ] ἐξαπατᾶν Α.α.Ά. μηδὲ] μηδέποτε ΑΚ. 80. τε 
οἵη. ἃ. ρῃ. καὶ κακῶς ἀνθρώπους] ἀνθρώπους καὶ κακῶς ἃ. ἐπ᾿] ἐν Ὁ. 
81. ἡμετέρων) ἡμερῶν τῶν (Δ. ΘΟΥΓ. υῦθ. 1. ὥσπερ) ὥσπερ καὶ Ἀ. τὴν] 
τήν τε Ὦ. διωρίζετο ἃ. 5.ν. 

28. δολοῦν] ΡΙαΐ. Μογ. Ρ: 757 ): οοηζΐοτί 1,. Βοβ. Οὔβογν. Μ|βο. Ρ. 15- 
Δορκάδας μὲν θηρεύουσι καὶ λαγωοὺς, ἐξαπατᾶν] Βαρρ]δηΐδηαο, αποᾶ αἱ- 
εὔχονται δ ᾿Αρισταίῳ δολοῦντες ὀρύ- οεἰΐιαγ ὑποσκελίζειν. ΕἸΒΟΗΒΆ. 
γμασι καὶ βρόχοις λύκους καὶ ἄρκτους, 

᾿ 
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Ν ’, 4 Ν δ 7 ’ 5 Ἁ 

δὲ τούτων ἃ τε πρὸς τοὺς φίλους ποιητέον καὶ ἃ πρὸς 
ἐχθρούς. καὶ ἔτι γε ταῦτα ἐδίδασκεν ὡς καὶ τοὺς φίλους 
δίκαιον εἴη ἐξαπατᾶν ἐπί γε ἀγαθῷ, καὶ κλέπτειν τὰ τῶν 

42 φίλων ἐπὶ ἀγαθῷ. ταῦτα δὲ διδάσκοντα ἀνάγκη καὶ γυμ- 
““ » ἴω ΄ι “ γ 

νάζειν ἦν πρὸς ἀλλήλους τοὺς παῖδας ταῦτα ποιεῖν, ὥσπερ 
ι γε Ν Ἄς "4 3 ᾿ “ γ 

καὶ ἐν πάλῃ φασὶ τοὺς “Ἑλληνας διδάσκειν ἐξαπατᾶν, καὶ 
͵7ὔ Ν᾽. Χ ΄σ΄ ἣν 5 Ψ ΄ι 7 

γυμνάζειν δὲ τοὺς παῖδας πρὸς ἀλλήλους τοῦτο δύνασθαι 
΄σι ’ 3 ἴω ἈΝ ἣ' 

ποιεῖν. γενόμενοι οὖν τινες οὕτως εὐφυεῖς καὶ πρὸς τὸ εὖ 
“ Ν Ἅ 3 “- 7 ᾽ν Ν 

ἐξαπατᾶν καὶ πρὸς τὸ εὖ πλεονεκτεῖν, ἴσως δὲ καὶ πρὸς 
Ἂ - » “ “,΄ 5 » ’, δο᾿. νὴ ἡἹἭψ 

τὸ φιλοκερδεῖν οὐκ ἀφυεῖς ὄντες, οὐκ ἀπέσχοντο οὐδ᾽ ἀπὸ 
σ΄ Ν Χ λ ἴω » -“ ἴω " 

33 τῶν φίλων τὸ μὴ οὐ πλεονεκτεῖν αὐτῶν πειρᾶσθαι. ἐγέ- 
νετὸ οὖν ἐκ τούτων ῥήτρα, ἢ καὶ νῦν χρώμεθα ἐ ἔτι; ἁπλῶς 
διδάσκειν τοὺς παῖδας ὥσπερ τοὺς οἰκέτας πρὸς ἡμᾶς 
αὐτοὺς διδάσκομεν ἀληθεύειν καὶ μὴ ἐξαπατᾶν καὶ μὴ 

“ Ν Ν ΄ν ἴω ἊἜ [χὰ Χ 

πλεονεκτεῖν" εἰ δὲ παρὰ ταῦτα ποιοῖεν, κολάζειν, ὕπως σὺν 
’ ᾽,͵ ’ ’, “- ’, 

34τοιούτῳ ἔθει ἐθισθέντες πρᾳότεροι πολῖται γένοιντο. ἐπεὶ 
.ΌΨ] ὰ Ἐ ΄- 2 37 Ν Ἂ 

δὲ ἔχοιεν τὴν ἡλικίαν ἣν σὺ νῦν ἔχεις, ἤδη καὶ τὰ πρὸς 
Χ 7 7 5 7 5 Ἁ 3 ,ὔ » 

τοὺς πολεμίους νόμιμα ἐδόκει ἀσφαλες εἶναι διδάσκειν. οὐ 
Ν ἊΝ 32) -“ ΄- δ Ν 7ὕ ΄“- 

γὰρ ἂν ἔτι ἐξενεχθῆναι δοκεῖτε πρὸς τὸ ἄγριοι πολῖται 
΄ » δι 3 “- » ΄ ΄ ἰχέ 

γενέσθαι ἐν τῷ αἰδεῖσθαι ἀλλήλους συντεθραμμένοι" ὡσ- 
περ γε καὶ περὶ ἀφροδισίων οὐ διαλεγόμεθα πρὸς τοὺς 
ἄγαν νέους, ἵνα μὴ πρὸς τὴν ἰσχυρὰν ἐπιθυμίαν αὐτοῖς 

ἐχθροὺς] τοὺς ἐχθροὺς 1)... ρυ. ποιητέον] ἢ ἦν τὰ, ;. καὶ ἔτι γε] καὶ 
ἐπί γε καὶ Α. καὶ ἐπεί γε καὶ ἐπί γε σ. καὶ ἔτι δὲ προβὰς 1). καὶ ἔτι Ἀ. 
ἐδίδασκέ τε. φίλων ἐ ἐπί γε] φίλων ἐ ἐπί γαγεΔ. φίλων ἐ ἐπὶ. .32: ταῦτα 
δὲ] ταῦτα Ὦ. καὶ τάδε α. ἦν] ταῦτα ἈἘ. ΡΓ. ἐν πάλῃ τὰ ἐν πάλῃ τὰ 
οὖν] δέ α. οὕτω Ἀ. εὐφυεῖς] πρὸς τὸ κλέπτειν α(1α. Π).(α. τὴ 
εὖ Ὀ15 οτ. [)., ΔἸἴθυα πὶ πρὸς τὸ Β. 
οὐ] οὐχὶ 1).(, 5. Ὑ. τὶ Β. οἵη. α. ΡΥ. 
φρήτρα Α.(. ργ. ΘΟΥΓ. ΠηΡ. Υ. ῥήτορα 30. 

ἐδιδάσκομεν ΚᾺ. 864α, 2... 5. ν.τ. ΒΕ. οἵ. Δ. 
Ὧν 1).α. τηρ. τ. καὶ μὴ] μηδὲ }0. 
οὔντα 1). 

Ῥοϑβύ διδάσκειν 1). οὐ] οὐδὲ 

ἀπείχοντο 1).α. 

34. ἣν) ἢ ΠΉΝ καὶ 10. 
9 

οὐδ᾽ ἀπὸ] οὐδὲ τ 
αὐτῶν] παρ᾽ αὐτῶν 1). 6. 

ἣν Ὁ. ρῃ.. υἱ νΙἀοίαΓ. ἔτι 
ἐξαπατᾶν) μηδὲ κλέπτειν 

εἰ--ποιοῖεν) τὸν δὲ παρὰ ταῦτα ποι- 
ἣν καὶ Β. ἐδόκει ροβϑί ἀσφαλὲς Β. 
ἔτι ἂν 10. ἀλλήλοις Δ.α. τὴν 

ἰσχυρὰν ἐπιθυμίαν---γενομένης Α.Ο(., 41 ἃ ᾳ 58. ν.γ1. οἵ πρὸς δαα!ῦ Ἰηδὰ ν., βΒοα 
τὴν ΠΟΉ ΟΟΥΥ., 

42. τὸ μὴ] Οοτηραγαθαὶ Πεϊπαοτῖ- 
115 ΡΙαΐ. θιρ. 1. δχίγθιη. οὐκ ἀπε- 
σχόμην τοῦ μὴ οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν, 
ἘΠῚ τ θ] ον 658. τὸ μή. ἴῃ ΗἸΡΡΑΤΌΒΙοΟ 
9» 5», 8 τῶν σφόδρα ἀπεχομένων μὴ 
ἱππεύειν, ΑΌΪ Ρ]ατα αἸοοπίαγν. ΞΟῊΝ, 
Οοηΐ. ἀηπόϊ. δ ΑῇδΌ. ἃ, 5; τι; Η. 
τ. 4, 8, 5. Αγβουϊατη τὸ νὰ] τοῦ 
Ἰηϊουροβιζαχη ἀθ]ονὶ Αηαἢ). 1, 2,2 

43. σὺν τοιούτῳ] Πεϊηδοτῆο ἐν τ. 

τῇ ἰσχυρᾷ ἐπιθυμίᾳ---προσγ. 1). 

ΒΟ ΘΠ ν᾽ θαι. Ἔν τοιούτοις 
ἔθεσι τέθραφθε ᾿ναθοὺ Ρ]αΐο [,6ρ΄. 1, Ὁ. 
ό25 ἃ. 50)ῊΝ, Νίῶοιῇ ᾿ππηοεῖίο οἵ- 
ἴεπαις ΗἩοϊπαογῆμπιη, χασπὶ δὰΐ σὺν 
ΒΡουνδοαθιη νἹἀθαίασ, αἢ ἀραὶ ΟΡ. 
(Εα. Τ. 17: Οἱ δὲ σὺν γήρᾳ βαρεῖς, 
ατὖ ἐθισθέντες, ουἱ ἀναιρουμένους 2, 3, 
17 ΟΟὨἤοσηῦ Ἰηουργθίθθ. Μαθόντες 
καὶ ἐθισθέντες ἀἸοῖν ἴα. 5, 8, 



Γ1Β.1. ὌΒΡΙΟΥ. ἐχ! 

ῥᾳδιουργίας προσγενομένης ἀμέτρως αὐτῇ χρῷντο οἱ νέοι. 
45 Νὴ Δί, ἐῴη" ὡς τοίνυν ὀψιμαθὴ ὄντα ἐμὲ τούτων τῶν 

πλεονεξιῶν, ὦ πάτερ, μὴ φείδου εἴ τι ἔχεις διδάσκειν ὅπως 
΄ ΝΝ “- , “ , 327 

πλεονεκτήσω ἐγὼ τῶν πολεμίων. Μηχανῶ τοίνυν, ἐφη, 
, Α “- ἴω » ,ὔ 

ὁπόση ἐστὶ δύναμις, τεταγμένοις τοῖς σαυτοῦ ἀτάκτους 
’ὔ Ἔ 7 . ἢ 

λαμβάνειν τοὺς πολεμίους καὶ ὡπλισμένοις ἀόπλους καὶ 
ἐγρηγορόσι καθεύδοντας, καὶ φανερούς σοι ὄντας ἀφανὴς 
αὐτὸς ὼν ἐκείνοις καὶ ἐν δυσχωρίᾳ αὐτοὺς γενομένους ἐν 

46 ἐρυμνῷ αὐτὸς ὧν ὑποδέξει. Καὶ πῶς ἂν, ἔφη, τις τοι- 
αῦτα, ὡ πάτερ, ἁμαρτάνοντας δύναιτ᾽ ἂν τοὺς πολεμίους 

λαμβάνειν ; Ὅτι, ἔφη, ὦ παῖ, πολλὰ μὲν τούτων ἀνάγκη 
Σ Ἂς ξ΄ τὰν δι: 7ὔ σ “ 

ἐστὶ καὶ ὑμᾶς καὶ τοὺς πολεμίους παρασχεῖν" σιτοποιεῖ- 
, ᾿ν ΄ » φ “ , » Ψ 

σθαι τε γὰρ ἀνάγκη ἀμφοτέρους, κοιμᾶσθαι τε ἀναγκη 
ἀμφοτέρους, καὶ ἕωθεν ἐπὶ τἀναγκαῖα. σχεδὸν ὁ ἅμα πάντας 
δεῖ ἵεσθαι, καὶ ταῖς ὁδοῖς, ὁ ὁποῖαι ἂν ὦσι, τοιαύταις ἀνάγκη 
χρῆσθαι. ἃ χρή σε πάντα κατανοοῦντα, ἐν ᾧ μὲν ἂν ὑμᾶς 

7] . ’ὔ 3 ,ὔ 74 

γιγνώσκῃς ἀσθενεστάτους γιγνομένους, ἐν τούτῳ μάλιστα 
΄ Ω ᾿ Ν , δα Ζ 

φυλάττεσθαι" ἐν ᾧ δ᾽ ἂν τοὺς πολεμίους αἰσθάνῃ εὐχει- 

ΕἼ ρυ γίας: εὐκολίας 8.0. Ά. 45. νὴ] ναὶ Ὁ). ἔφη 1).α. 5. ν. τ. Β. 
ΟΠΊ. ὄντα ἐμὲ] με ὄντα ἴ). ὦ οἴῃ. Α.α. εἴτι, [ΟΥ8556 Θ[Δ 1 ε σαπα 
866. Χ ̓ φοηϊαπούατη ὦ ἸῺ Τά8. (α., 564 Δ} ΘΔ άθπ), αἵ νἹἀείατ, πηδ τι. ὁπόση ἐστὶ 
δύναμις) ὅπως εἰς τὴν δύναμιν 1. σαυτοῦ Ἀ. αὐτοῦ Α.α. αὐτοῖς ἢ). ἀτάκ- 
τως Ἀ. αὐτὸς ὧν] ὧν αὐτοῖς ἢ). ὧν αὐτὸς Κι. ἐκείνοις ἐν ἐκείνοις 10. 
ἐκείνοις---ὧν (. τηρ.. ΥΤ. δυσχωρίαις 1).(. τηρ΄. γιγνομένους ἢ).(. τηρ;. Β. 
ἐρυμνῷ] ἀσφαλεῖ 5.ν. Ἀ. ὑποδέξει Β. ,ὑποδέξῃ Α΄),οεᾶᾷ,: 46. δύναιτ᾽ 
ἂν] δύναιτο Ὦ. τοὺς πολεμίους---καὶ ὑμᾶς καὶ οτη. ΔΑ. παρασχεῖν) πάσχειν 
Ὁ .α. την. τ. κοιμᾶσθαι] καὶ κοιμᾶσθαι 1). ϑυιαδ5, οἴ ἀνάγκη οπι. οαπὴ 1)... 
τἀναγκαΐα (α. τὰ ἀναγκαῖα Α.}).Β. δεῖ ἵεσθαι] δὲ ἵεσθαι Α. δὲ ἴεσθαι α. 
ΡΥ. ΕΝ. ἀποχορεῖν (816) δεῖσθαι 10. δεῖεσθαι (α. οοττ., Δα αΘ 8 Πηρ΄. ΓΤ. 8Δηΐ6 πος 
ἀποχωρεῖν, Ι. γιγνώσκεις ἀσθενεστέρους 1). εὐχειρωτοτάτους δίθρμδησβ. 
ΓΑΡτῚ εὐχειροτάτους, ὨΪΒ] αυοὰ Ἀ. ο ἴῃ Ππ|., Ρσ. ὦ. Ἦϊο πιρ. ἃ. παραίνεσις ὑπὸ 
καμβύσου πρὸς τὸν παῖδα κῦρον περὶ ΕἸ ΎΒΡᾺ 

σιτοποιεῖν οϑὺ 01- ῥᾳδιουργίας) εὐκολία, αἱ Ἀ., ἀρυὰ 
Χρη. ᾿πίογρτγοίαςαν ῬηοῦιΒ 5. ϑυϊα 88, 
[οτίαϑϑθ ἢ.]. αἀϊοθηΐθβ. βί ἰαβοῖυϊα, 
αὖ ΒοΙρ. [μΔο64. 14, 4, οἵ ῥᾳδιουργεῖν 
Ἰηἴτα 1, 6, 8, οὐ 1116 2, 2: 4. 4. 

χρῷντο] Ὀρίαἴνυς ῬΟΠΙΓΌΓ ΘΟΠαΙ- 
Τ]ΟΠ1Β σαιι588 ΠΌΒΙη ΘΟ Ιηθηΐ 1118 ῥᾳ- 
διουργίας προσγενομένης. 

35. σαυτοῦ) Ἦοο πηᾶ]ὰ] απᾶπι αὗ- 
τοῦ, αὐ Ἰηΐτα 44, ἸΙΌΥΆΥ1Β ΒΘ ββϑίτη6 
516 ρϑοσδηθῦθαβ. ΚΝ. δα 5,1, 21. 

46. πολλὰ μὲν] ΗΙἴ8 τοβροπάθηϊ 
αυξθ βιιηΐ 85. 27. 

σιτοποιεῖσθαι  ἘδοίΘ ϑυϊάαβ. Ἰὴ 
σιτομετρεῖν γΟΟΆΡΌ]Ὸ τροφὴν λαμβά- 

νειν Ἰηἰογρτοίαϊαυ : 
Ῥὰπῦ ῬδΥΔΥΘ, ἱΠΡΥΪΠΒ Πηιτηθηδτα 
ΤΊΟ]ΘΓΘ, [τ ηδῖ ΒΕ. ὈΙρΡΘΓΘ, δῦ Β.1η1118. 
5ΟΗΝ, Οοηξ. ἰηΐτα 7, 5» 59. 

τἀναγκαῖα) (ὐὐΔδῖὶη 5ουναγπηΐ 110 Γ] 
Η. 6τ. 6, 2, 2ο, Εἴοη. 2, 6, περ]]- 
σαῃῦ 20, 1, 6, ἈὈὉ] 1ἴοτὴ οἱ ἐπὶ τάἀναγ- 
καῖα ἀπιόντες τηθιηογδηΐαν, Βεὶρ. [μ8- 
“θα, 12, 4. Υ. ρῥγοῦῖ. δαὶ ΑπδΌ. ρΡ. χὶ. 

δεῖ ἵεσθαι] Ἐδΐθι Πουὶ ροίοϑι αἱ δεῖ 
ααοαὰθ δἀαϊζαμη 581} ἃ σογγθοΐουθ, 16- 
ἩΪᾺ8 ἰαΠΊΘη ὙἸΒΌΙΩ ΒΟΙΨΆΓΘ, ἴθγθ αἵ 
ψ Δ]οΚ. δα Ἡετγοαοῦ. 4, 113, 4] ἴεσθαι 
δεῖ, 

εὐχειρωτοτάτους] ΜΝ ϊαμα. μος 1118- 

ἙΖ2 



68 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝ5Τ. ΟΥΕΙ 

ρωτοτάτους γιγνομένους, ἐν τούτῳ μάλιστα ἐπιτίθεσθαι. 
7 Πότερον δ᾽, ἐφη ὁ Κῦρος, ἐν τούτοις μόνον ἔστι πλεονεκ- 

τεῖν ἢ καὶ ἐν ἄλλοις τισί: Καὶ πολύ γε μᾶλλον, ἔφη, ὦ 
παῖ" ἐν τούτοις μὲν γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πάντες ἰσχυρὰς 
φυλακὰς ποιοῦνται, εἰδότες ὅτι δέονται. οἱ δὲ “ἐξαπατῶντες 
τοὺς πολεμίους δύνανται καὶ θαρρῆσαι ποιήσαντες ἀφυ- 
λάκτους λαμβάνειν καὶ διῶξαι παραδόντες ἑαυτοὺς ἀτάκ- 
τους ποιῆσαι καὶ εἰς δυσχωρίαν φυγῃὺ ὑπαγαγόντες ἐνταῦθα 

48 ἐπιτίθεσθαι. δεῖ δὴ, ἔφη, ὦ ὦ παῖ, φιλομαθῆ σε τούτων ἁπάν- 
των ὄντα οὐχ οἷς ἂν μάθῃς τούτοις μόνοις χρῆσθαι, ἀλλὰ 
καὶ αὐτὸν ποιητὴν εἶναι τῶν πρὸς᾿ τοὺς πολεμίους μηχανημά- 
των, ὥσπερ καὶ οἱ μουσικοὶ οὐχ οἷς ἂν μάθωσι τούτοις 
μόνον χρῶνται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα νέα πειρῶνται ποιεῖν. καὶ 
σφόδρα μὲν καὶ ἐν τοῖς μουσικοῖς τὰ νέα καὶ τὰ ἀνθηρὰ 
εὐδοκιμεῖ, πολὺ δὲ καὶ ἐν τοῖς πολεμικοῖς μᾶλλον τὰ καινὰ 
μηχανήματα εὐδοκιμεῖ: ταῦτα γὰρ μᾶλλον καὶ ἐξαπατᾶν 

30 δύναται τοὺς ὑπεναντίους. εἰ δὲ σύγε, ἔφη, ὦ παῖ, μηδὲν 

ἄλλο ἢ μετενέγκοις ἐπ᾽ ἀνθρώπους τὰς μηχανὰς ἃς καὶ 
πάνυ ἐπὶ τοῖς μικροῖς θηρίοις ἐμηχανῶ, οὐκ οἴει ἂν, ἔφη, 
πρόσω πάνυ ἐλάσαι τῆς πρὸς τοὺς πολεμίους πλεονεξίας ; 

Ν ' ε β' 
σὺ γὰρ ἐπὶ μὲν τὰς ὄρνιθας ἐν τῷ ἰσχυροτάτῳ χειμῶνι 

καὶ οτχ. Ε. 47. πότερα 1). 
μᾶλλον 10. 
τες Α.α. 
τες Α.α.Ε. 
ν. φιλομαθῆής. 

τούτοις υ Ἰῃ τά8. ἃ. 
ΤΟ Ξε ν. 19. οἱ] εἰ5.ν.τ. ἃ. θαρρῆσαί τι 1). 

αὐτοὺς Ἐ. ἀτάκτως Ἀ. δυσχωρίαν] αν 5.0. ὮὉ. 
ἐπιτιθέσθαι Α. Ὁ» δὲ ἃ. δεῖ---μηχανημάτων ϑιυυ]Ἃἃ8 

ἔφη] ἔφη ὦ παῖ σειλαα. Π).Ο᾽ 0 γον Ὁ Ὁ 
πάντων 1). ὄντα (α. Ἰῃ Τὰᾶ8. αὐτὸν οἵα. διϊ4α8. ποιητὴν 8.Υ. Ἀ. μό- 
νοις Κι. νέα] μέλη Ὦ., ποῦ 844. ἃ. ΤηΡ΄. Τ.» 8... 8]. τη. Ἀ. τὰ ἀνθηρὰ] 
ἀνθηρὰ 1).1λ. δυιάδδ ν. Ε  ρὰ 6χ ἢ. ]. ὥσπερ ἐν τοῖς μ. τὰ---εὐδοκιμεῖν. Εἴ 
εὐδοκιμεῖν Α. πολὺ---εὐδοκιμεῖ [.. τ΄. 8]. ΤΙ. δύνανται Α. δύναται ΡῬοϑὲ 
ἐναντίους 1). 30. ἄλλο μ. ἐπ᾽ ἁ. ἢ τὰς Δ. 190: σοτν., ας: ἃς καὶ ἐπὶ 
τοῖς πάνυ μικροῖς ἐμηχανῶ θηρίοις Ὦ. ἂν πάνυ πρόσω ΠῚ μὲν οἵη. ἃ. 
ἐπὶ μὲν τοὺς ὄρνιθας τῷ ἰσχ. χ. ΑΙΠΘη. ΟΡ; [Δ Πα Δ Τα 6Χ]. 2. ΒΕ τοὺς 
τον Β. οἱ ἴῃ αὐταῖς υ]ῦ. ἴῃ {{., αὖ αὐτῆς νἹἀοαΐτι, 564 τηοχ αὐτάς. 

ς , 

ὑπάγον- 

ὑὰπὶ τϑαϊῦ 7, 5, 509 (ἕοοη. 8, 9. 81118- 
48 ἸοΟῚ8 δα ϑήαρῃ. οἰϊα[18. 

38, ποιητὴν] ΘΙΠΏ111α ν. 
ΘΙΘΡΏ. ΡΙαΐ. ΑἸοχ. ο.όο: 
ποιητής. 

εὐδοκιμεῖ] Ῥοδβίογϊι5 εὐδοκιμεῖ (6] 61 
τα] αῦ Μαυγείιβ. Οοηΐτα Π᾿ οἰ πονῆιβ 
σοΙηραγαθαί (ὐοτητηθηΐ. 2, 10, ΘΡΉΠ6 6) 

οχίγ. (Ἃὔἴοοη. 7, 22. ϑϑηίθηϊα δϑί 
οἰἰάτη οι. Θά. 1, 3251, Ριπᾶ. ΟἹ]. 9, 
74. ΒΟΉΝ, Τιοίῃ. ἀρὰ ΑτΠΏδη. 3, 
Ῥ. 122 Ο. .)ὲ τγορϑίϊο νϑῦθο θοαριη 

ἴῃ ΤΠ68. 
ὋὉ τῆς μάχης 

ν. δὰ Η. 6γ. 6, 3, το: Ταῦτα εἰπὼν 
σιωπὴν μὲν παρὰ πάντων ἐποίησεν, ἡδο- 
μένους δὲ τοὺς ἀχθομένου----ἐποίησε. 

καὶ πάνυ ΘΟΠ) ρθη ἀπιπὶ ΘΌΤΩ ἐμη- 
χανῶ βρθοΐαίημθ ἱΠπὰ ἐν τῷ ἰσχυρο- 
τάτῳ χειμῶνι ἐπορεύου οἵ αιδο ἃ]1ἃ 
ΟΡΘΙΌΒΘ. ὐγτιβ ἔβοθυαί. ΝΙΠ1] Ἰριταν 
ας ΡουΠποηΐ αιδ ΘΟΠΠθι θυ 6 
πολὺ ἔτι ἐκ λαμπροτέρων οἷ 51 Ά}} 1118 
αὐα}10 ΘΧΘΙΠΡ]Δ. 

ὄρνιθας} Αὐθᾶιὴ διιοιιραίουϊδμη, (ἃ - 
θη Πποαϊθαιθ διιορθβ ᾿πδίναπηίΐ, ἀ6- 



ΠΕ; ἘΓΘΑ ΨΥ. 00 
Ἃ 

ἀνιστάμενος ἐπορεύου νυκτὸς, καὶ πρὶν κινεῖσθαι τὰς ὄρνι- 
θας ἐπεποίηντό σοι αἱ πάγαι αὐταῖς καὶ τὸ κεκινημένον 
χωρίον ἐξείκαστο τῷ ἀκινήτῳ" ὄρνιθες δ᾽ ἐπεπαίδευντό σοι 
ὧστε σοὶ μὲν τὰ συμφέροντα ὑπηρετεῖν, τὰς δὲ ὁμοφύλους 
ὄρνιθας ἐξαπατᾶν: αὐτὸς δὲ ἐνήδρευες, ὥστε ὁρᾶν μὲν 
αὐτὰς, μὴ ὁρᾶσθαι δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν' ἠσκήκεις δὲ φθάνειν 

4οἕλκων ἢ τὰ πτηνὰ φεύγειν. πρὸς δ᾽ αὖ τὸν λαγῶ, ὅτι 
μὲν ἐν σκότει νέμεται, τὴν δ᾽ ἡμέραν ἀποδιδράσκει, κύνας 
ἔγρεῴφες αἱ τῇ ὀσμῇ αὐτὸν ἀνηύρισκον. ὅτι δὲ ταχὺ ἐφευ- 
γεν, ἐπεὶ εὑρεθείη, ἄλλας κύνας εἶχες ἐπιτετηδευμένας πρὸς 
τὸ κατὰ πόδας αἱρεῖν. εἰ δὲ καὶ ταύτας ἀποφύγοι, τοὺς 
πόρους αὐτῶν ἐκμανθάνων καὶ πρὸς οἷα χωρία φεύγοντες 
αἱροῦνται οἱ λαγῷ, ἐν τούτοις δίκτυα δυσόρατα ἐνεπετὰν- 

ἊΝ ΄“ ΄ Ἃ ἂν ε δὴ 3 

νυς ἄν, καὶ τῷ σφοδρα φεύγειν αὐτὸς ἑαυτὸν ἐμπεσὼν 
συνέδει. τοῦ δὲ μηδ᾽ ἐντεῦθεν διαφεύγειν σκοποὺς τοῦ γιγνο- 
μένου καθίστης, οἱ ἐγγύθεν ταχὺ ἔμελλον ἐπιγενήσεσθαι" 
καὶ αὐτὸς μὲν σὺ ὄπισθεν κραυγῇ οὐδὲν ὑστεριζούσῃ τοῦ 
λαγῶ βοῶν ἐξέπληττες αὐτὸν, ὥστε ἀφρόνως ἁλίσκεσθαι, 

ἐπεποίηντο] ἐπεπήγοιντο (. εἷ εἰ 5. ν.1. σοι] ἐπὶ 
τούτῳ 8Δ64. 6. τηρ.Γ ἐπεπαίδευντο δ ππίϊηδ. ἐπεπαιδεύοντο 10. ἐξεπαιδεύ- 
οντο Α.α.Ε. ὥστε] ὁ ὡς Α.Ὁ. ἠσκήκεις---φεύγειν] εἶχες δὲ ἐπιμέλειαν τοῦ 
φθάνειν ἑ ἑκὼν τὰ πετεινὰ πρὸ τοῦ φεύγειν Ὁ. εὖ αὰϊ φυγεῖν α. ΤΏΡ". Τ΄. φθά- 
νων ἕλκειν Α.Ὁ. 40. αὖ τὸν] αὐτὸς Ὁ. λαγὼ ).ἢ. εὕρισκον Δ.α.Β. 
ἀνεύρισκον 1). πρὸς] ἐπὶ Ἀ.. αἴρειν Α.Ε. ρτ. ἀποφύγοιεν Ἀ. 
ἀποφεύγοι Ἀ.. φεύγειν Ὁ. λαγωοὶ Α.. οἱ ααϊ] ΡΓ΄. ἔογίαβεθ λαγὼ, πιιπο οἱ 
5Β.ν. ΕΗ. οἱ οι Ῥαποί!β ποΐδη8 Ο. δίκτυα] τὰ δίκτυα .. ΓΛΌΓΤῚ ἐνεπετάννυες. 
αν καὶ] ἵνα ἐν 1).1,. τηρ΄. τ. οἴ χὰ] ὅπου 5. ν. Β. ἐμπίπτων 1). συνέδει] 
ἐνέδει ᾿ ὙΠ ΕΣ ἘΣΣῚ: Ὀ. υ 5.γν.γτ. 6. τοῦ δὲ] τοῦ Ὠ.6. σκοπὸς καθίστη σοι 
σον ἢ μέλλων Α. ἤμελλον ἃ. ΘΟΥΡ. 5.0.Γ. ἔμελλον Ἐ,, εἴ 8. ο. 
8]. τη. μ Ἵ: Αἰηὰθ οἴϊδιη (α. ρῃ. μαθυῖββα νἱἀθίπ ἢ μέλλων, χα τ ΘΓΑΒ15. 51 
ΒΥΑνῚΒ ΒΌΡΟΙ ἡ, δοιαίι5 ΒΌΡΘΥΙ ε, εὖ ΘΈΡΕΙ ὁ, αυοὰ ΡΥ. ἔαἰΐ ὠ, ΘΓΑΒΊΙΠῚ ρρᾶγθαΐ 
εν, α0α ΟΟΙΥ. Ροδαθίαί ΒΌΡΟΥΓ ὧν, ἀδοορίπϑ 1110 σκοπός. σὺ) οὖν Α.α. 
Ιάθτα ἢἰϊς τηρ΄. ἔθος τῆς θήρας. κραυγῇ ] κραυγῇ δ᾽ Α.ΟὉ. τοῦ λαγῶ] τὸν 
λαγὼν Ἄς οἱ, ας Βοα αἱ ὈΓΓΕΙΠΊΟῈΘ ν ν᾽ Πα σΟΥΙΥΘΟΟΥΙΒ οὖ δἰζθυ τη σουία 81} 1Π 
ἽΠ᾿ τάδ. οὔ εἴ" ᾧ᾽ 5. ν.Υ. τοῦ λαγωῷ 1,,ὩὨ λαγῶ τηρ.Υ. βοῶν] φοβῶν Ὦ. 
ἀφθόνως Δ... ρτ. 

ἀνθιστάμενος Ἀ.(. μγ΄. 

ΒοΙΙρύδγη δοσιαΐθ νυ] 468 ἃ Χοπορμοπία 
γΘΏΔΙΙΟΠΙ5. ἃτηδ  Ἰ58]τηο. ΝΟΒΙΓΙ νο- 
οδηΐ Ἰοροῖ- Πεογά. ΞΟΗΝ. 

ἢ--- φεύγειν] ΘθαθῖμαΓ νΘΥθυτη φθά- 
'ψεῖν ΒΟΪΘΠΏΪΓΕΙ πρὶν, μὶς ἴῃ 11 ΧἿ8 ααὶ- 
Ὀυδϑάδηι πρό. Ῥἰγαοίαγοθο βοαπθηΐα ἢ 
ΘΧΘΙΠΊΡΙ] ΤΠ Ροϑυϊ, Ἠεϊπάογί. “ΓΒ θοοτ- 
ἴθ 11 ΠῈ 2. ττύ. Ἢ ῥά με, Σιμαίθα, τόσον 
ἔφθασας, ὅσσον ,ἐγώ θην Τιράν ποκα 
τὸν χαρίεντα τρέχων ἔφθαξα Φιλῖνον, 
Ἔς τὸ τεὸν καλέσασα τόδε στέγος, ἤ με 
παρῆμεν. (ΗΝ. 

40. ὀσμῇ} Κοτίαββθ αὶ ἴῃ Π1τὶδ 
φαϊθυβαδπι ὀδμῇ Ἰοηΐσαμῃ, ααοα Χο- 
ΠΟΡΠΟΠΝ ΘΧΡΙΟΌγανῦ ῬὮΓΥ ΠΟ 118, 
5ΟΌΗΝ, ΡΥ. δα Τπθβ. Βίθρῃ. 

ἐνεπετάννυς) Υ΄. δα 6, 4,6. 
τοῦ---διαφεύγειν} ρας. τ, 3.9: 
σκοποὶ δαηί 48] 6 ψεπαῦοηθ ὍΣ 

ἀΙσπιηὔιι Γ ἀρκυωροί. ΗΝ. 
βοῶν) Ῥίαοθς φοβῶν: τιῖμΐβ ΘΗΪΠῚ 

ἰΔυϊτοϊοσιτη κραυγῇ βοῶν τα] ἢϊ νἹαἀ οὕαν, 
ΟΟτηραγαθαΐ ἰἀτλθῃ Ποιπαοτῖ. φυγῇ 
φεύγων οἷ 5] π|1165 Ρῃγαβο5. ΘΟΗΝ. 



0 ΧΕΝΟΡΉΟΝΤΙΒΚ ΙΝΡΤ. ΟΥ̓ΕΙ 

τοὺς δ᾽ ἔμπροσθεν σιγᾶν διδάξας ἐνεδρεύοντας λανθάνειν 
41 ἐποίεις. ὥσπερ οὖν προεῖπον, εἰ τοιαῦτα ἐθελήσαις καὶ ἐπὶ 

τοῖς ἀνθρώποις μηχανᾶσθαι, οὐκ οἶδ᾽ ἔγωγε εἴ τινα λίποις 
ἂν τῶν πολεμίων. ἣν δέ ποτε ἄρα ἀνάγκη γένηται καὶ ἐν 
τῷ ἰσοπέδῳ καὶ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς καὶ ὡπλισμένους ̓ ἀμφο- 
τέρους μάχην συνάπτειν, ἐν τῷ τοιούτῳ δὲ, ὦ παῖ, αἱ ἐκ 
πολλοῦ παρεσκευασμέναι πλεονεξίαι μέγα εὐλϑίδονς ταύ- 
τας δ᾽ ἐγὼ λέγω εἶναι, ἣν τῶν στρατιωτῶν εὖ μὲν τὰ 
σώματα ἠσκημένα ἢ, εὖ δ᾽ αἱ ψυχαὶ τεθηγμέναι, εὖ δ᾽ αἱ 

42 πολεμικαὶ τέχναι μεμελετημέναι ὦσιν. εὖ δὲ χρὴ καὶ τοῦτο 
εἰδέναι ὅτι ὁπόσους ἂν ἀξιοῖς σοι πείθεσθαι, καὶ ἐκεῖνοι 
πάντες ἀξιώσουσι σὲ πρὸ ἑαυτῶν βουλεύεσθαι. μηδέποτ᾽ 
οὖν ἀφροντίστως ἐ ἔχε; ἀλλὰ τῆς μὲν νυκτὸς προσκόπει τί 
σοι ποιήσουσιν οἱ ἀρχόμενοι, ἐπειδὰν ἡμέρα γένηται, τῆς δ᾽ 

43 ἡμέρας ὅπως τὰ εἰς νύκτα κάλλιστα ἕξει. ὅπως δὲ χρὴ 

τάττειν εἰς μάχην στρατιὰν ἢ ὅπως ἄγειν ἡμέρας ἢ νυκτὸς 
ἢ στενὰς ἢ πλατείας ὁδοὺς ἢ ὀρεινὰς ἢ πεδινὰς, ἢ ὅπως 
στρατοπεδεύεσθαι, ἢ ὅπως φυλακὰς νυκτερινὰς ἢ καὶ ἡμε- 
ρινὰς καθιστάναι, ἢ ὅπως προσάγειν πρὸς πολεμίους ἢ 
ἀπάγειν ἀπὸ πολεμίων, ἢ ὅπως παρὰ πόλιν πολεμίαν ἃ ἀγειν 
ἢ ὅπως πρὸς τεῖχος ἄγειν ἢ ἀπάγειν, ἢ ὅπως νάπη ἢ ποτα- 
μοὺς διαβαίνειν, ἢ ὕπως ἱππικὸν φυλάττεσθαι ἢ ὕπως 
ἀκοντιστὰς ἢ τοξότας, καὶ εἴ γε δή σοι κατὰ κέρας ἄγοντι 
πολέμιοι ἐπιφανεῖεν, πῶς χρὴ ἀντικαθιστάναι, καὶ εἴ σοι 
ἐπὶ φάλαγγος ἄγοντι ἄλλοθέν ποθεν οἱ πολέμιοι φαίνοιντο 

τοὺς] τούτους ' ἔμπροσθε Α. 41. τοιαῦτα ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις ἐθελή- 
σαις 1). τοὺς ἀνθρώπους (  β0π Ε, τινας .α. λείποις 1)... ἢν] 
ἐὰν 10. καὶ ἐκ) ἐκ Ὦ. καὶ δῃία ὧπλ. οπμῃ. ἢ). δὲ] δὴ 1). αἱ] ἃς ὩΣ 
ἀεὶ αἱ Ἀ. παρασκευασμέναι 1). ταῦτα 1). ἢν] ὅταν 1). τηρ. τ. α. 
εὖ μὲν] μὲν εὖ, 586 βα 5.ν.γ., α. 42. χρὴ οἱ ὅτι 5.ν.τ. α. ἀξιώ- 
σουσι] ἀξιοῦσι Ἀ.. ἀὐδῶν ἮΣ βουλεύειν 1)... τηρ. τ΄. μηδέποτ᾽ οὖν] 
μὴ οὖν ποτε 1). προσκόπτει Δ. τῇ θ᾽ (510) ἡμέρᾳ Δ... τῇ δ᾽ ἡμέρα Ἀ. 
ἔξει (τ ῬΓ. 45. δὲ] τε Δ.α.Κ. στρατείαν α. ΡΥ. ἢ καὶ] καὶ Ὁ. 
ἢ ὅπως] ὅπως Α.α. πρὸς π. προσάγειν 1). ἀπὸ πολεμίων --ἀπάγειν ΟΠ. 
Ἄς. τὴρ. τεῖχος] τὸ τεῖχος 1). νάπην Α. νάπιν ΡΥ. νάπυν Ἀ. νάπην 8.0. 
ἄγειν---παραβαίνειν ἢ ἢ ὅπως 1). τηρ. δή οπῃ. 10). πολέμιοι] οἱ πολέμιοι 10. 
ἂν ἀντικ. Α. ποθεν) που Ἀ. φαίνοιντο] φανεῖεν 1). 

41. ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις ϑπιρΓα 5. 320: τῶν πολεμίων λιπεῖν. 
᾿Επὶ τοῖς μικροῖς θηρίοις ἐμηχανῶ. κατὰ κέρας] Πγοπίθ αηρτιβῖα, 86 
5ΟΗΝ, ἸΟΩΡῸ Δρη]η6, αὖ ἐπὶ φάλαγγος, ἵτοηΐο 

εἴ τινα λίποιςΪ 4, 2, 18: Τούτων ]αΐα, Βεα ὈΓΘΥΙ ἀρτη]η6, τὖ 7, 1, 26. 
μηδένα λιπεῖν εἴ 24: Ὡς ἐλαχίστους 



ΒΡ (} 

ἢ κατὰ πρόσωπον, ὕπως χρὴ ἀντιπαράγειν, ἢ ὕπως τὰ 
τῶν πολεμίων ἂν τις μάλιστα αἰσθάνοιτο, ἢ ὅπως τὰ σὰ 
οἱ πολέμιοι ἥκιστα εἰδεῖεν, ταῦτα δὲ πάντα τί ἂν ἐγὼ λέ- 
γοιμί σοι; ὅσα τε γὰρ ἔγωγε ἤδειν, πολλάκις ἀκήκοας, 
ἄλλος τε ὅστις ἐδόκει τι τούτων ἐπίστασθαι, οὐδενὸς 

αὐτῶν ἡμέληκας οὐδ᾽ ἀδαὴς γεγένησαι. δεῖ οὖν πρὸς τὰ 
συμβαίνοντα, οἶμαι, τούτοις χρῆσθαι ὁποῖον ἂν συμφέρειν 

σοι τούτων δοκῇ. 
44 Μάθε δέ μου καὶ τάδε, ὦ παῖ, ἔφη, τὰ μέγιστα: παρὰ 

γὰρ ἱερὰ καὶ οἰωνοὺς μήτ᾽ ἐν σαυτῷ μηδέποτε μήτ᾽ ἐν 
στρατιᾷ κινδυνεύσῃς, κατανοῶν ὡς ἄνθρωποι μὲν αἱροὺν- 
ται πράξεις εἰκάζοντες, εἰδότες δὲ οὐδὲν ἀπὸ ποίας ἔσται 

45 αὐτῶν τἀγαθά. γνοίης δ᾽ ἂν ἐξ αὐτῶν τῶν γιγνομένων' 
πολλοὶ μὲν γὰρ πόλεις ἔπεισαν καὶ ταῦτα οἱ δοκοῦντες 
σοφώτατοι εἶναι πόλεμον ἄρασθαι πρὸς τούτους ὑφ᾽ ὧν οἱ 
πεισθέντες ἐπιθέσθαι ἀπώλοντο, πολλοὶ δὲ πολλοὺς ηὔξη- 
σαν καὶ ἰδιώτας καὶ πόλεις ὧφ᾽ ὧν αὐξηθέντων τὰ μέγιστα 
κακὰ ἔπαθον, πολλοὶ δὲ οἷς ἐξὴν φίλοις χρῆσθαι καὶ εὖ 
ποιεῖν καὶ εὖ πάσχειν, τούτοις δούλοις μᾶλλον βουλη- 

θέντες ἢ φίλοις χρῆσθαι, ὑπ᾽ αὐτῶν τούτων δίκην ἔδοσαν" 
πολλοῖς δ᾽ οὐκ ἤρκεσεν αὐτοῖς τὸ μέρος ἔχουσι ὧν ἡδέως, 

ἐπιθυμήσαντες δὲ πάντων κύριοι εἶναι, διὰ ταῦτα καὶ ὧν 
εἶχον ἀπέτυχον" πολλοὶ δὲ τὸν πολύευκτον πλοῦτον κατα- 

46 κτησάμενοι, διὰ τοῦτον ἀπώλοντο. οὕτως ἡ ἀνθρωπίνη 

πῶς χρὴ ἀντιπεριάγειν Ὦ. ἢ ὅπως---οἰσθάνοιντο ΟΤΊ. Α.Ὁ. πιρ΄. τ.» ροβὲ 
ΒΕΘΌΘΗ5 εἰδεῖεν ροῃ Π., 40] οἵα. τῶν οὖ ἄν τις 8.0. ἥκιστα οἱ πολέμιοι Ὦ. 
δὲ πάντα ).α. τρ.ζτ. δὲ Α.α. σοι οτὰ. Ἀ. ἔγωγε] ἐγὼ Ὁ. ἄλλος 
τε ὅστις Α. ἄλλως τε ὅστις σ. βοὰ εἴ ἥν... οἵ 481. ἄλλς ἢ. ἄλλως τε εἴτις 9}. 
οἶμαι οτῃ. ἢ. ὁποίοις ἂν σοι ἀεὶ ΠΩΣ ταν τούτων δοκεῖ 1). ὁποίοις 
δὔϊδπ ἃ. 8. ν. σ΄. οἱ δοκεῖ Α.Π,..Β. ρτ. 44. τάδε] ταῦτα α. ὦ παῖ Ροϑύ μου Ὁ. 
Ροϑβί ἔφη ἈΚ. μήτ᾽ ἐν Π).(α. οοΥΓ. Γ., [.. ΠΟΥΤ.», αὐ νἹἀοίαγ. μήτε ἐν ΗΒ. μήτε Α. 
σαυτῷ 1).6. τηρ- τ., σεαυτῷ Ἀ. ΡΓ. σαυτῷ (οτΥ. ἑαυτῷ Δ... μήτ᾽ ἐν Ὁ. σ. 
ΘΟΥΤ. ΓΤ. μήτε Α.α. κινδυνεύσαις Β. αὐτῶν] αὐτοῖς :. (ὐ  βεγν: τ: τὰά- 
γαθὰ] τὰ ἀγαθὰ ΔΑ... τἀγαθόν 10. 45. μὲν γὰρ] γὰρ ἤδη 1). γὰρ αὖ ἈΒ. 
τούτοις Ὁ. ὑφ᾽] ἀφ᾽ Ὁ. Ργ. σουγ. 5.0.1. ἐπιθέσθαι] ἀγωνίζεσθαι Β.ν.ν. Ε.. 
ηὔξησαν] ηὔξησαν ἤδη Ὁ. πάσχειν] παθεῖν 1}. αὐτοῖς οτη. 1). ἡδίως 0. 
ἐδίως (. τηρ΄. Υ. ἐπιθυμησάντων α. οὐ. 5. ν. 6]. τα. κύριοι εἶναι πάν- 
των ἃ. πλοῦτον] χρυσὸν ἢ)... τὴρ. τ. κτησάμενοι Ὦ. 46. ἡ] ἣἥ γε Ὁ. 

45. ὑπ᾽ αὐτῶν τούτων δίκην ἔδοσαν] τηθπίθ ὨΔΌΘΏΒ, Δ] (6 Υ15 5πᾶ γο πα θηΐθϑ, 
Ὁοηΐ. 7. 5» 40, οἷ ργδοῖ. δὰ Απαὺῦ. σααογαπι ἰο60 8116 Βθαιιθηΐα ΘΠ Π- 
Ὁ Σῖν. {1α. 

τ -“ Φ Ω 5 .. . 

αὐτοῖς 51 τοοίς δαάμιῃ, αἸοῦ 1ἢ 



{: ΧΕΝΟΡΗ ἽΝΒΤ ΟΥ̓ ΤΉ ΡΟ. 

σοφία οὐδὲν μᾶλλον οἶδε τὸ ἄριστον αἱρεῖσθαι ἢ εἰ ᾿ κλη- 
ρούμενος ὅ τι λάχοι τοῦτό τις πράττοι. θεοὶ δὲ, ὦ ὦ παῖ, 
ἀεὶ ὄντες πάντα ἴσασι τά τε γεγενημένα καὶ τὰ ὄντα καὶ ὅ 
τι ἐξ ἑκάστου αὐτῶν ἀποβήσεται, καὶ τῶν συμβουλευομέ- 
νων ἀνθρώπων οἷς ἂν ἵλεῳ ὦσι, προσημαίνουσιν ἅ τε χρὴ 
ποιεῖν καὶ ἃ οὐ χρή. εἰ "δὲ μῆ πᾶσιν ἐθέλουσι συμβου- 
λεύειν, οὐδὲν θαυμαστόν" οὐ γὰρ ἀνάγκη αὐτοῖς ἐστιν ὧν 
ἂν μὴ ἐθέλωσιν ἐπιμέλεσθαι. 

αἰεὶ Δ.(.Β. πάντα---τε] καὶ ἴσασι τὰ ἴ). προσημαίνουσί τε ἃ χρὴ Ὦ. 
ἐθέλωσιν Ἀ. θέλωσιν Α.}).α. ΓΑΡΤῚ ἐπιμελεῖσθαι. 

ὧν ἂν μὴ ἐθέλωσιν) ϑίαϊιπι 410 ἰη1- οἱ θεοὶ ὄντες ἐθέλωσι συμβουλεύειν. 
[1ο 5.3 δ᾽ 4 οσυγᾶγθ 0 θας αὐ ἵλεῳ Β56ΟΗΝ, 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
ΡΥ ΟΥ ΡΟ ΔΉ: 

ΒΙΒΛΙῸΝ ΔΕΥΤΈΡΟΝ. 

κε: Α. 
ἐξ Α ως. ; λ , “ ε’ 

Τοιαῦτα μὲν δὴ αφίκοντο διαλεγόμενοι μέχρι τῶν ὁρίων 
ἐκ , » ᾿ς 5 32 - Σ ἊΝ Ν κ 

τῆς Περσίδος" ἐπεὶ δ᾽ αὐτοῖς ἀετὸς δεξιὸς φανεὶς προ- 
΄ ΄ι ἵά ἴω ΄σ 

ηγεῖτο, προσευξάμενοι. θεοῖς καὶ ἥρωσι τοῖς Περσίδα γῆν 
’ὔ “ ῪὮ. ΄- δ 7 

κατέχουσιν ἵλεως καὶ εὐμενεῖς πέμπειν σφᾶς, οὕτω διέ- 
Ἁ ΧΝ Ἁ, ͵ 3 

βαινον τὰ ὅρια. ἐπειδὴ δὲ διέβησαν, προσηύχοντο αὖθις 
θεοῖς τοῖς “Μηδίαν γὴν κατέχουσιν ἵλεως καὶ εὐμενεῖς 
δέχεσθαι: αὐτούς. ταῦτα δὲ ποιήσαντες, ἀσπασάμενοι ἀλ- 
λήλους ὥσπερ εἰκὸς, ὁ μὲν πατὴρ πάλιν εἰς πόλιν ἀπῇει, 

᾿ κ᾿ Ν ᾿ς Ν Ἢ: ΕῚ 7 3 Ἂν Ν 

2 ἴζῦρος δὲ εἰς Μήδους πρὸς Κυαξάρην ἐπορεύετο. ἐπεὶ δὲ 
5 ὔ « ΄“ » 3 Ἂν ᾿, ’ ἴων 

ἀφίκετο ὁ Κῦρος εἰς Μήδους πρὸς τὸν Κυαξάρην, πρῶτον 
᾿ ᾽ θ.ν Ἂς ΄ » , , ἌΡ ΤῊ 

μὲν ὥσπερ εἰκὸς ἠσπάσαντο ἀλλήλους, ἔπειτα δὲ ἤρετο 
ἣς ΄σι « ᾿ὸ ΒΥ Ν ’ «ες Ἂ, 

τὸν Κῦρον ὁ Κυαξάρης πόσον ἄγοι τὸ στράτευμα. ὃ δὲ 

τι τοιαῦτα] ταῦτα (ἀ. ΟΟΥΤ. τη, δὴ οἴη. Α.α. 
κατέχουσιν; ἔχουσιν 1). εὐμενεῖς σφᾶς αὐτοὺς π. ). 
εὔχοντο Α. υ. προσηύξαντο Ὁ). πόλιν] πέρσας (α. τηρ. 1). 2. τὸν 
ΟΠΊ. ΒῚ). πόσον] εἰ Α.(.1. Ἰῃ τὰ8. ογΐαββϑ ἴθι ΒΌΡΟΓ εἰ α΄. πόσον τι Ὦ. 
ἄγοι τὸ] ἄγοι Δ. ἄγοιτο (.1).α.Μ. 

ἐπεὶ] ἐπειδὴ Ὁ. 
διέβαινον 5. προσ- 

Ἐπεὶ δὲ ἐπὶ θεοῖς καὶ ἥρωσι (ὐοηΐ. 3,.2.,.21, 

ἼΝ 5. 714. Ὁ], ἔχείνν αἰὐχϑι 53: 24. 
ΑἸίοτγο νϑυθο Ῥαπογαίεϑ ἁρπὰ Αἰΐδη. 7: 
Ῥ. 2825 Α: Τοῖς τὴν Σαμοθρᾷκην κατέ- 
χουσι θεοῖς. (ὑδίογαιη οοπί, Ἡ γοάού. 
». 58: Νῦν δὲ διαβαίνωμεν ἐπευξάμενοι 
τοῖσι θεοῖσι οἵ ἹΤερσίδα γῆν λελόγχασι. 

εἰς πόλιν] δ, ὅ. 21: 
τοῖς Περσῶν ὁρίοις ἐγένετο πορευόμε- 
νος, τὸ μὲν ἄλλο στράτευμα αὐτοῦ κατέ- 
λιπεν, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς φίλοις εἰς τὴν 
πόλιν ἐπορεύετο. 51Π6. Δ ΘΓ 10 οὐδ 
1, 4, 17, ἡ διαδοχὴ τῇ πρόσθεν φυλακῇ 

ἔρχεται ἐκ πόλεως. 

[2] 



14 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΙΝΕΤ. ΟΥ̓ΒῚ 

5», ,ὔ ᾽ ὃ Χ ’ » ᾿ Ν 

ἐῴη, 'Τρισμυρίους μέν γε, οἱ καὶ πρόσθεν ἐφοίτων προς 
Φ “ " : 5,7 Ν ; “ ΕΣ ’ὔ; » , 

ὑμᾶς μισθοφόροι" ἄλλοι δὲ καὶ τῶν οὐδέποτε ἐξελθόντων 
,ὔ σ΄ « 7] , ’, δ, «ε 

προσέρχονται τῶν ὁμοτίμων. Ἰΐοσοι τινές ; ἐφὴη ὁ ἵζυα- 
2 5) ΩΝ ς 5 Γ 32 «ς “ » 7 

8 ξάρης. Οὐκ ἂν ὁ ἀριθμὸς σε, ἔφη ὁ κῦρος, ἀκούσαντα 
7 3 Θ᾽. τ ἣν 3 γ Ὡ 3 Φ ε 

εὐφρανειεν᾽ ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἐννόησον ὅτι ὀλίγοι ὄντες οὗτοι οἱ 
ς , ῇ ΄- 527 ΄᾿ ΕΣ “᾿ 

ομότιμοι καλούμενοι πολλῶν ὄντων τῶν ἄλλων ἱ]ερσῶν 
« “ 32, 3 ἘΝ ᾿, ᾿ - Ἃ 4 

ῥαδίως ἄρχουσιν. ἀτὰρ, ἐφη, δέει τι αὐτῶν ἢ ματὴν ἐφο- 
βύήθ « δὲ λέ 5 2, Ἧ Ν Ν ἐν τω: 2, , 

ἤθης, οἱ δὲ πολέμιοι οὐκ ἐρχονται; Ναὶ μὰ Δι, ἐφη, καὶ 
’ 

ἀπολλοί γε. Ἰ]ῶς τοῦτο σαφές: : Ὅτι, ἐφη. πολλοὶ ἧκον- 

τες αὐτόθεν ἄλλος ἄλλον τρόπον πάντες ταὐτὸ λέγουσιν. 

᾿Αγωνιστέον μὲν ἄρα ἡμῖν “πρὸς τοὺς ἄνδρας. ᾿Αναγκὴ 
Ἁ 37 

γὰρ, ἔφη. Τί οὖν, ἔφη ὁ Κῦρος, οὐ καὶ τὴν δύναμιν 
ἔλεξάς μοι, εἰ οἶσθα, πόση ἡ προσιοῦσα, καὶ πάλιν τὴν 

ἡμετέραν, ὅπως εἰδότες ἀμφοτέρας πρὸς ταῦτα βουλευ- 
᾿ς Υ͂ “ΝΟ » 5 , 37 Ἂ, δ᾽ « 

σόμεθα ὅπως ἂν ἄριστα ἀγωνιζοίμεθαβ. ἴἤΑκουε δὴ, ἔφη ὁ 
Ψ, 

Κυαξάρης. 
΄- Ν ς Ν Ψ7 ’ 7 Ν ε 

5 Κροῖσος μὲν ὁ Λυδὸς ἀγειν λέγεται μυρίους μὲν ἱπ- 
᾽ὔ Ν λ Ν ΄, ,ὔ ᾺἊ 

πέας, πελταστὰς δὲ καὶ τοξότας πλείους ἢ τετρακισμυ- 
7 » ’ Ἀ Ἂ “ ΄ ᾿, ΒΩ 

ρίους. ΑΑρτακαμαν δὲ τὸν τῆς μεγάλης Φρυγίας ἀρχοντα 
,ὔ ε ,; Ἁ 5 , Ὑ “ 

λέγουσιν ἱππέας μὲν εἰς ὀκτακισχιλίους ἄγειν, λογχοφο- 
Χ Ἂ ΄- 5 , , » ὔ 

ρους δὲ σὺν πελτασταῖς οὐ μείους τετρακισμυρίων. ᾿Αρι- 
Ἁ Χ σ. “-“ Ξ ε ,ὔ Ἂ ε 

βαιον δὲ τὸν τῶν ζαππαδοκῶν βασιλέα ἱππέας μὲν ἑξα- 
7 ’ 3 Χ ᾽ “ 

κισχιλίους, τοξότας δὲ καὶ πελταστὰς οὐ μείους τρισμυ- 

τρισμυρίους ΔἸάϊηδ. δισμυρίους Α.Π.6. μέν γε οἱ] μὲν οἷσι Ὁ). ἀλ- 
λοι δὲ καὶ] καὶ ἄλλοι δὲ 1).1.. τη. ΤΕΟΘὨ ΠΒΒΙ1η8. οὐδέποτε] οὐδεπώποτε 1). 
σε οηϊ. ρῦ. Ο. εὐφρανεῖ ΑΓ. οὗτοι ἴῃ τὰ8. 9). δέει} ΓΛὈΥῚ δέῃ, 
Ὧ181 αυοα δὴ δέη 1)., 564 τη Ἰὴ τὰϑ., αἵ Ὦϊο αυοαὰθ εἰ ΡΥ. [α]δ56 ν]ἀθαῦαν ΡΓῸ ἡ, 
τ 4110]. ταὐτὸ] αὐτὸν α. ρῥγ. ταυτὰ σοΥγ. αὐτὸ 1,. ταῦτα δηΐθ πάντες 1). 
μὲν οι. Ὁ. γὰρ οπι. 1). οἵ πιοχ ἔφη, ἴυτὰ οὐκ ἔλεξάς μοι τὴν δύναμιν. 
πόση] πόση τις Ὁ). προϊοῦσα Δ.. βουλευσόμεθα Δ.α. ρζΓ. βουλευσώ- 
μεθα (“οτΥ. βουλευώμεθα 1). δὴ] δὲ α. ργν. 5. ἀριθμὸς τῆς τῶν ἐχθρῶν 
δυνάμεως τηρ. ἃ. μὲν] μὲν γὰρ Ὁ. ἱππεῖς Α.α. δὲ τε ἢ. πλεῖον Ὁ). 
ἀρτακάμαν 1). οὖ κα 5.ν. [..0. ἀρτάμαν Δ.Ε. ἄγειν] ἁ τὴ γ88. οὖ οι 8. 
γ 10.. υὕνἱ ρζῃ. σοτηροβιύατῃ Παθιι1586 νἹἀθαύτιν. δὲ οὔ. 1). εἴ συμπελτασταῖς. 
μείους] πλείους Α.].. ἀρύβαιον 1). ἀρ. δὲ καὶ τὸν κ. β. Α΄. ἴῃ ππαγρ'. Θ4, τη. 
ἐξ.] εἰς ἐξ. Ὁ. μείους] πλείους Α.].. 

τρισμυρίους 7 (ΟομνΘηΪ ΠΙΠΊΘΓαΒ τηὰ8 Βαῖγαρα ἴῃ ῬΠΥΥοἾΔηῚ “ὖ- 
ΟἾΠῚ 1, 5» 5» Οἴ81 Ἰηἴτἃ 4, 2, ταξίαρχοι τηϊ{ἰ{π|τ. ΕΓ ἴῃ Απδθ 81 7, ὃ, 25» 
ὑδηθαπα ἀἸαΟΘ ΠΕ τποπλογδηΐαν. ΘΗΝ. ΡΠγγρῖ βαΐταρα ΔΥὐδοαμηδβ ΠΟΙΠ]- 

4. ᾿Ἀγωνιστέον μὲν ἄρα] Ν' δῃποῖ. παῖ. 5ΟΗΝ. ᾿Αρτάμης Βαοίγιϑ 
δα ΑπαΡ. 7, 6, τ1: ᾿Αλλὰ πάντα μὲν εδ5 Αεβει. Ῥθῦβ. 318. ϑ'ϑα Πὶς ρτο- 
ἄρα ἄνθρωπον ὄντα προσδοκᾶν δεῖ. ῬΆὈ]ἰι15 ΑἸζουτιμη, οἰϑὶ αἰ νουδὶ ϑαηῦ ἈΡ 
ΕΠαῚ. ΑἸδε τ Ῥι τι , μος 4π|ὸ5 4110] τηθιπογαΐ ΧΘΠΟΡΠΟΗ. 

5. ᾿Αρτάμαν]) [ηἴτα 8, 6, 7, Αὐΐαοᾶ- 



118. 11. ΟΑΡ, 1. τὅ 

,ὔ Ἁ 3 ’ ἮὌΨ' «ς “ἢ 3 ,ὔ ., 

ρίων, τὸν ᾿Αράβιον δε᾿ Αραγδον ἱππέας τε εἰς μυρίους καὶ 
“4 Ν “ ,, Ια “ 

ἅρματα εἰς ἑκατὸν καὶ σφενδονητῶν παμπολὺ τι χρῆμα. 
᾿Ν ᾿ “ Ἢ φρο κι 9 , Ὑίον Τὶ 3 Γ 

τοὺς μέντοι Βλληνας τοὺς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ οἰκοῦντας οὐδὲν 
Χ ’ 5. ἢ Χ ΑΝ Ν ᾿ “ 

πω σαφές λέγεται εἰ ἔπονται. τοὺς δὲ ἀπὸ Φρυγίας τῆς 
ἊΝ «ς ᾿ ΄- ΓΑ 7, » 

πρὸς Ἑβλλησπόντῳ συμβαλεῖν φασι Τάβαιδον ἐχοντα εἰς 
“. « ἣ « ,ὔ Ν 

Καύστριον πεδίον ἑξακισχιλίους μὲν ἱππέας, πελταστὰς 
Ἁ ᾽ ’ “ Υ͂ Ν 7 Ν 

δὲ εἰς δισμυρίους. Κᾶρας μέντοι καὶ Κίλικας καὶ 11α- 
3, “ ε ᾿5 

φλαγόνας παρακληθέντας οὔ φασιν ἕπεσθαι. ὁ δὲ ᾿Ασ- 
’ ε Εν ὦ 2᾽ Ν Ὰ Ὑ » , 

σύριος ὁ Βαβυλῶνα τε ἔχων καὶ τὴν ἄλλην Ασσυρίαν 
Χ Ἂ 5 « “- ᾿ 3, Ψ 7 

ἐγὼ μὲν οἶμαι ἱππέας μὲν ἄξει οὐκ ἐλάττους δισμυρίων, 
“ 3 5. - Ν Χ (ΟῚ 
ἅρματα δ᾽ εὖ οἱδ᾽ οὐ μεῖον διακοσίων, πεζοὺς δὲ, οἶμαι, 

, 7 “- Ὁ , τς ΚΣ, ’ Ἀ 

ὁ παμπολλους" εἰώθει γοῦν ὁπότε δεῦρ ἐμβάλοι. Συ, 
, « ΄“ [4 ’ὔ ε ’ὔ Ἁ ς 7 

ἔφη ὁ Κῦρος, πολεμίους λέγεις ἱππέας μὲν ἑξακισμυρίους 
ὯΝ ᾿ ᾿ἣ 7 ω ᾺἊ 5 ΄ 

εἶναι, πελταστὰς δὲ καὶ τοξότας πλεῖον ἢ εἴκοσι μυριάδας. 
δ, Χ οὶ “- ΄ὔ , Χ -» Ἂ ΣΤῸΝ 
ἂγε δὴ τῆς σῆς δυνάμεως τί φῃς πλῆθος εἰναι; Ἑϊσὶν, 
ῳ ΄ Ν ξ “- Υ͂ “ ͵ ὲ . 
εφη. Μηδων μὲν ἱππεῖς πλείους τῶν μυρίων᾽ πελτασταὶ 

οἷ ᾿ Ἷ ἽΝ ς Ἀ ἴω ς ’ “ΝΟ ε 

δὲ καὶ τοξόται γένοιντ᾽ ἂν ὡς ἐπὶ τῆς ἡμετέρας κἂν ἑξα- 

ἐποι- ἀράβιον] ἀρίβαιον Α. οἵ 4] οΘΟΥΥ. 5.0. . μάραγδον Ὠ). 
κοῦντας ἴ). πως Α. παρ᾽ ἕλλήσποντον 10. συμβάλλειν 10. 
γαβαῖον 1). καὔστρου Ὦ. εἴ 5. ν. Ὁ. 8]. τη. ἑξάκις μὲν χιλίους 10. 
ἱππεῖς Α.Ὁ. δισμυρίους ] μυρίους 10. αὐτὸς ροϑύ ἀσσύριος Δ4ἃ. 1).ἴ. 
ἱππεῖς Α.α. οὐκ ἐλάττους] οὐ μεῖον 10. εὖ οἶδ᾽ οτη. Ὁ. μεῖον 1). οἵ 
σ. 5.ν. ἃ]. τη. πλείω Α.}).Ὁ. ρτ. γοῦν] δὲ ἃ. ἐμβάλοι (.Ώ. ἐμβάλλοι 
Α.α. 6. λέγεις π. Ὦ. ἱππεῖς Α.α. ἕἑξακ.] εἰς ἑξακ.). πελταστὰς] 
ας ἴῃ Τα5.5.ν. ). πλέον Ὁ. τῆς δυνάμεως τῆς σῆς α.Μ. πλῆθος φῆς ἢ. 
μὲν ἱππεῖς] ἱππῆς μὲν Ὁ. 
ρας, αὖ νϊαοίυγ, (. ΡΥ. 

᾿Αράβιον] Αταρῖοβ Μεβορούδιγηϊδο 
ΤΩΘΙΙΔΙΟΠ8115 Σκηνίτας νοσϑίοβ Χοπο- 
ῬὭοη ἴῃ Οὐτορ. οὐ Απδ.1, 5» 1. (6 7, 
8, 25.) αἸοϊῖ, φυαογαπι δααϊαίαμη ἰδη- 
ἴππη ἔπ|1586 τηϊταίοῦ οὐ αθ 6 Χϑηο- 
ῬΠΟΠΌΒ αἀπθιϊαί ΝΥ δἰ βικιβ, π1]1ὰ ἀπ- 
ὈΙΔΙΠΟΏΒ δαϊΐα οααβ88ᾶ. ΘΌΒΡΙΟΟΥ δὰ- 
[6 ΠῚ 6Χ νϑΓΌ15 νι] αἀοοί!, εἰν Αγαϑῖο 
»Ῥοριηνζιην, ΘΌγΩ 8. γοσα πούσπη ΑταΌατη 
5646 δῦθυταββθ. 5ΟΌΗΝ, ΨΥ. βδημοί. 
84 1. ργ. Αη8}0. Εοττηδᾷ δδάθτῃ ρτὸ ἴΑ- 
ραβας τεοϑίϊυϊα ΘΕΡΙΆ 1,1; 4. 

τοὺς μέντοι Ἕλληνας) Θτιδϑὶ Βρηπ8- 
τϑίπι!" λέγουσιν, ΠΟ λέγεται. ΞΟΗΝ,. 
Αὐϊβίορῃ. ἂν. 12όρ: Δεινόν γε τὸν 
κήρυκα τὸν παρὰ τοὺς βροτοὺς οἰχόμε- 
νον, εἰ μηδέποτε νοστήσει πάλιν. 
ἩΌΤΟΗ. ΡΝ. δᾶ 8. 1, το. 

οἰκοῦντας  ᾿Εποικοῦντας 8111, αὖ Ἰηΐτα 

γένοιντ᾽ ] ἐγὼ μὲν οἴομαι γένοιτ᾽ (810) Ὁ. 
κἂν] καὶ 1) 

ἡμέ- 

6. 2.10. ΒΟῊΝ. 
τοὺς δὲ ἀπὸ Φρυγίας --- συμβαλεῖν 

φασι Τάβαιδον ἔχοντα͵] Οταϊπθ νεγθο- 
ΤΠ δοάθιῃ ΑηδΌ. 1, 2, 21: Καὶ ὅτι 
τριήρεις ἤκουε περιπλεούσας ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας 
εἰς Κιλικίαν Ταμὼν ἔχοντα τὰς Λακεδαι- 
μονίων. 

πρὸς Ἑλλησπόντῳ παρ᾽ Ἑλλήσπον- 
τον 4,2, 30, οἵ 8, 6, 7, περὶ Ἑλλήσπον- 
τον ἤ. 4. ὃ. ΖΕΌΝ, 

Καύστριον) ἴῃ ΑΠΘΌΔ8ΒΙ 1, 2, 11, 6δ 
εἰς Καὔστριον πεδίον, πόλιν οἰκουμένην. 
οὐ υαἱΐτα ΜϑδηαΙ ἰοηΐθβ οΟ]]οσδίμι: 
οοπίγα οδΙηραπι (ὑδυβίσγι πὶ 1π [ΟΠΐᾶ 
ΠΙΟαοΥ5. 14» 80, ἴῃ βπῖθυβ δριὶ Ε- 
ῬΏΕΒ1 Θίθρῃμαπαβ ΒγΖ. ροπϊῦ. ΞΟΗΝ. 

ὡς ἐπὶ τῆς ἡμετέρας] δος νογρᾶ 
Ἶᾶῖα ομποιάθτο, βδῖνθ 418. νϑυίεγοί 
οατὰ ῬΉΙΠΕΙΡΏΟ, μὐ ὅν ποδίγο ϑδοϊ σοί 



10 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝΗ͂Τ. ΟΥ̓ΒῚ 

, » " “ὍΝ ΕΣ “- ες Νὰ Ε΄ κι 
κισμυριοι. Δρμενίων ὃ, ἐφη. τῶν ὁμόρων ἡμῖν παρ- 
ἔσονται ἱππεῖς μὲν τετρακισχίλιοι, πεζοὶ δὲ δισμύριοι. 
Λέγεις σὺ, ἔφη ὁ Κῦρος, Ὶ ἱππέας μὲν ἡμῖν εἶναι μεῖον ἢ 
τρίτον μέρος τοῦ τῶν πολεμίων ἱππικοῦ, πεζοὺς δὲ ἀμφὶ 

ἡ τοὺς ἡμίσεις. Τί οὖν; ἔφη ὃ Κυαξάρης, ὀλίγους νομί- 
΄ι 53 ΩΝ Ν εκ 5, 3 3 5 Ἂς 3 “ 

ζεις Περσῶν εἶναι οὗς σὺ φῃς ἄγειν ; ̓ Αλλ᾽ εἰ μὲν ἀνδρῶν 
μι ἘΣ 7 ς “» 533 Ν ον 3 ’ 

προσδεῖ ἡμῖν, ἐφη ὁ Κῦρος, εἰτε καὶ μὴ, αὖθις βουλευσο- 
Ἂ Α 7 »᾿ , εὐδὺν ἰχ ᾿ ,ὔ 

μεθα τὴν δὲ μάχην μοι, ἔφη, λέξον ἑκάστων ἥτις ἐστί. 
᾿Σ δ 7 « Κ ξ ’ὔ Ζ ε ΕἸ “ ξό ᾽ὔ 

χεδὸν, ἐφη ὁ Κυαξάρης, πάντων ἢ αὐτὴ" τοξόται γὰρ 
5 Ν » Ν “ 3 ’ὔ ἈΝ [2 «ε » ἴων 

εἰσι καὶ ἀκοντισταὶ οἱ τ᾽ ἐκείνων καὶ οἱ ἡμέτεροι. (Οὐκοῦν, 
ΒΩ ες “ 3 7 3 Ψ 3 ἣν ’ 

ἔφη ὁ Κῦρος, ἀκροβολίζεσθαι ἀνάγκη ἐστὶ τοιούτων γε 
“ ἰχέ Ὑ » ’ Ν 53 ,, » “- 3 

8τῶν ὅπλων ὄντων. Αναγκὴ γὰρ οὖν, ἐφη. Οὐκοῦν ἐν 
7 Ἁ “ ’ὔ ς μεν Ἂ ΕΝ “ 

τούτῳ μὲν τῶν πλειόνων ἡ νίκη" πολὺ γὰρ ἂν θᾶττον οἱ 
Ἂν ἴω ἴω Ψ, Ἃ 

ὀλίγοι ὑπὸ τῶν πολλῶν τιτρωσκόμενοι ἀναλωθείησαν ἢ οἱ 
ΝΕ τῶν “-“ 3 7] 5 53 χε Ψ ἌΒΑΣ “- , 

᾿ πολλοὶ ὑπὸ τῶν ολίγων. Ι οὖν οὕτως ἐχει, ὦ Κῦρε, τί 
ἂν ἄλλο τις κρεῖττον εὕροι ἢ πέμπειν εἰς Πέρσας, καὶ ἅμα 

μὲν διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι εἴ τι πείσονται Μῆδοι, εἰς Πέρ- 
ο "νν νά Ἂ, ΄ ΄“ ἊΨ; 

σας τὸ δεινὸν ἥξει, ἅμα δὲ αἰτεῖν πλεῖον στράτευμα ; 
δ ΄“-“ Ν 7ὕ “- ὺ Ἷ 1] ’ὔ’ 

Αλλὰ τοῦτο μέν, ἔφη ὁ Κῦρος, εὖ ἴσθι, οὐδ᾽ εἰ πάντες 

ἱππῆς 0. δὲ] δὲ καὶ 19. τὸ τρίτον 10. ἀμφὶ] σχεδὸν ἀμφὶ .α. 
ἴηρ. Ἴ ὀλίγους οὐκ ὀλίγου 1). ἀνδρῶν---αὖθις ἄνθρωπος δεῖ ὁ κῦρος εἶπε 
καὶ αὖθις Δ. ἀνο (απαθ (ΟΥΓ. ὙΠΕΙ ἀνδρῚ δεῖ (οοτν. 5. Υ. δηΐθ Βοος ἰῃβϑεὶς προσ οὐ 
Ροϑί δεῖ ἴῃ ἴῃ80 ψϑῦβιι ἡμῖν Δ α100 5. ν. ἔφη ΒῈ ὈΒ0π10 ΠΠΓΓΘΥΒ. 2. ν 6] 4 6Υ8515) ὁ 
κῦρος εἴτε (564 ΡΥ. [ογύαββθ εἶ, ἀπᾶθ εἴτε [θοῦ σοΥγ.) καὶ (μὴ Δα! ΘΟΥΤ. 5. ν.) 
αὖθις σ. ἀνδεῖ (τη ΓρΡῸ τη. ΥΓαΟΘη 55: Πηἃ ἀνδρῶν) προσδεῖ ἡμῖν ἔφη ὁ κῦρος εἴτε 
καὶ μὴ αὖθις 1,. συμβουλευσόμεθα Α.α. μάχην ἔφη λέξον μοι ἥτις ἑκάστων 
ἐστιν 1}. ἔφη] ὁ κυαξάρης ααα. 10. 8. μὲν ροϑύ οὐκοῦν (. τῶν] 
ἔφη ὁ κῦρος τῶν 10. οἱ πολλοὶ] οἱ ἴῃ ΓΆΒ. Ὁ. ἔχει] ἔφη δι. 1). οἵ σοτγ. 
α. ἄλλος 1. εὕροι κρ. 10. ἐς Α.α. εἰς πέρσας] πέρσαις 1). 
ἴσθι] ὅτι ἈΠ }. 

γοσῆο βῖνα ὑγῸ γαϊίοηθ οἱ πιαρηλἐεἰληθ 
γογίοηβ ποϑίγοθ, δᾶθὸ τηοϊθϑία νυἱϑᾶ 
85 ηῦ τὖ ῬΑΥ ΠΏ ΠΪχτιΒ νἹο80 ἢϊς 1). 
Ῥδγαμη ρα ΘΟ] ΘΟύτιΓΆ ἰθηΐαγοί τοξό- 
τῶν γένοιντ᾽ ἂν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, τῆς ἡμε- 

τέρας καὶ ἑξακισμύριοι. ΜΙΠῚ οτοα]- 
Ὀ1118 ΘΧ ΤΠΔΥΡΊΏΘ 1Π]αΐ ) 6586 ἸΘΟΙΟΥΒ 
ΔΏΠΟΥΔΙΟΠΉ ΘΠ 5111} }ΠΠπ8 1 ΘἹ ατια Π) ΟΧ 
ἴ,. δὰ ὃ, 8, 6, δηποῖαν! 1ῃ ΡΥΘΘΙΔΓΙΟΠΘ. 
ϑθ ααὰστὴ ΧΕΠΟΡΠΟη νἱχ ΒΟ ΡΌΓΒ 
ἔαϊθθθ νιαθαίπι γένοιντ᾽ ἂν κἂν ἕξα- 
κισμύριοι, Ἰιῖϑ Β Ὀ]αὐ15 οχ 1). ἈΒΟΙΒΟΘη- 
απ οσὶΐ καὶ Δι ΒουῚ θη τὴ γένοιντο. 

7. ὀλίγους 1 ΝΝυιμηθγιιτη ἤτιης ᾿ῦθυιι πῇ 

ῬΘΥΒΆΓΙΠῚ Θχίογ] θα Οὐ ΟΥ̓́ΑΧΕΓΘΒ 
ὉΠ ΠΟΙΟ οοηδίτι, 416 ΠῚ ἰδ 18πὶ ἀπίθα 
οἄογο αἀοἰγθοίανογαῦ : Δ] Ιριιατη ᾿ρὶδαν 
Δα Ποῦ ΠΤ οΥΓ ΟΡ ΠΟΠΘα. ταὶ ἀρύϊι8 
ὀλίγους 51π6 ποραίίοπο. ΕΟΗΝ, ἈΘ- 
ΒΡΙΟΙΐ 5. 2. 

βουλευσόμεθα) Ν. κα 5, 2. 22. 
μάχην] Ἰ)ιοιαν αὖ 4, 9 οὐ τι οἱ 

4110], ΠΟ ῬΡαρπαηά!. 
ὃ. εἴ τι πείσονται] (σηῃΐ, 4, 5» 48: 

Μήτι πάθητε. 
ἥξει) τ, 5,14: Εἰς ἐμὲ τὸ ἐλλεῖπον 

ἥξει Ποημοβίῃ. Ρ. 241, 4: ἜΦ᾽ ἑαυ- 
τοὺς τὸ δεινὸν ἡξειν. ΦΕΤΙΝ. 



ΒΘ. ἃ: γ Υὴ 

3 , 7 7 » “Δ ᾿ 

ἔλθοιεν Πέρσαι, πλήθει γε οὐχ ὑπερβαλοίμεθ ἂν τοὺς 
,ὔ ,ὔ Χ Υὕ'{ » “ Μ , 3 Ν 

9 πολεμίους. Τὶ μὴν ἄλλο ἐνορᾷς ἄμεινον τούτου : Ἐγω 
μὲν ἂν, ἔφη ὃ Κῦρος, εἰ ἔχοιμι, ὡς τάχιστα ὅπλα 

ἐποιούμην πᾶσι Πέρσαις τοῖς προσιοῦσιν οἷάπερ ἔχοντες 
ἔρχονται οἱ παρ᾽ ἡμῶν οἱ τῶν ὁμοτίμων καλούμενοι" ταῦ- 

“ Ν ." ῇ Ἁ Ὗ λ 

τα δ᾽ ἐστὶ θώραξ μεν περὶ τὰ στέρνα, γέρρον δε εἰς τὴν 
ἀριστερὰν, κοπὶς δὲ ἢ σάγαρις εἰς τὴν δεξιάν᾽ κἂν ταῦτα 
παρασκευάσῃ ς, ἡμῖν μὲν ποιήσεις τὸ ὁμόσε τοῖς ἐναντίοις 
ἰέναι ἀσφαλέστατον, τοῖς πολεμίοις δὲ τὸ φεύγειν ἢ τὸ 
μένειν αἱρετώτερον. τάττομεν δὲ, ἔφη, ἡ ἡμᾶς μὲν αὐτοὺς 
ἐπὶ τοὺς μένοντας" οἵ γε μεντἂν αὐτῶν φεύγωσι, τούτους 
ς ἂὦ “-“ [χἡ ’ ε Χ ἥ 7 

ὑμῖν καὶ τοῖς ἵπποις νέμομεν, ὡς μὴ σχολάζωσι μήτε 
, Ψ » ᾿ ΩΝ Ἂ “ 2, “- 

το μένειν μήτε ἀναστρέφεσθαι. ἸΚῦρος μὲν οὕτως ἔλεξε" τῷ 
δὲ Κ ’ὔ’ ὌΝ ’ 3 λέ Ν ω Ἁ Χ ͵ 

ε υαξάρῃ ἔδοξε τε εὖ λέγειν, καὶ τοῦ μεν πλείους μετα- 
Σ ὦ » ’’ Ν σ“ ᾿ 

πέμπεσθαι οὐκέτι ἐμέμνητο, παρεσκευάζετο δὲ ὅπλα τὰ 
͵ ᾿ “ 53 ΄“- ΄-“ ε 

προειρημένα. καὶ σχεδὸν τε ἕτοιμα ἣν καὶ τῶν [Περσῶν οἱ 
᾿ς “ ἊΨ. Ν ΕῚ Ν “ ᾽ὔ 

ὁμότιμοι παρῆσαν ἐχοντες τὸ ἀπὸ []ερσῶν στράτευμα. 
“- Ν ΄σ 7 ε ἴω Ἂ Ἃ 

ἐνταῦθα δὴ εἰπεῖν λέγεται ὁ Ἰζῦρος συναγαγὼν αὐτοὺς, 

[3] 

[4] 11 

πλήθει γε] πλήθει Α.6. οὐκ ἃ ἂν ὑπερβαλοίμεθα 1). 9. ἄλλο ἐνορᾷς] 
τι 8. ὁ 8]. τω. α. ἄλλο τι σὺ ὁρᾷς 1). ἄλλο τι ἐνορᾷς Τ,, οὐ σὺ 8]. τὴ. 5.0. 
ἔχοιμι ἴῃ τὰβ. 1)., παυσὰ ἀαθ 16 ΡΙῸ εἴην, αὐ ΒΕ. ποιοίμην ). ἔχοντες ἔρ- 
χονται οἱ περ᾽ ἡμῶν Α. ἔρχονται ἔχοντες οἱ ὑπὲρ ἡμῶν (. ἔχοντες προσέρχονται 
παρ᾽ ἡμῶν 1). μὲν περὶ 1).α. 5.ν. περὶ Α. γέρρον---δεξιὰν σα 1485 Υ. 
γέρρον. παρασκευάσῃς 1).(ἀ. οΟΥΤ. παρασκευάσῃ τοῖς δὲπ. ). τάσ- 
σοιμεν ἴ,. Υ. οὗ νέμοιμεν. τούτοις α. 
10. κῦρος] δηΐθ πος ἰοὐἀοτη ἔογα 1 γαγατη βρδίϊατῃ ἴῃ Α. 

τῶν π.---τὸ α. τηρ΄. 8]. τη.» ἅπᾶθ ἴῃ (ἀ. αυϊάθπὶ 6Χ 566. τὸ 
δΔηΐθ περσῶν [λούστη ἀ ἀπὸ, φαρα Δα 1. τηρ. 
παρασκεύαζεν . 

μένειν 1).6. ἴῃ 188. φεύγειν Ἀ, 
κυαξάρει 1). 

στράτευμα] στρατεύματι ἃ. 
ῬΓ.» υὐ Α., αὶ ἕτοιμα ἦν καὶ τῷ π. στρ.; εἴ Β., 4] ἕτοιμα ἦν καὶ τῷ στρ. τῶν 
περσῶν. 11. ἔνθα δὴ λέγει ὁ κ. 3). 

ὑπερβαλοίμεθα} Νυτηθλύτη Ρουβδττιτα 
ΒΌΡΓΙΔ Ι, 2,15» ΧΘΠΟΡΠΟΙ ροϑβαϊ δώ- 
δεκα μυριάδας. 5ΌΗΝ. 

9. οἱ τῶν ὁμοτίμων καλούμενοι] ΞΟΡΗ. 
(Βα. 1. το42 : Τῶν Λαΐου δήπου τις 
ὠνομάζετο. Πιοάου! 1, 98 : Θαλῆς εἷς 
τῶν ἑπτὰ σοφῶν ὀνομαζόμενος. ΟΘυδο 
Ἰοοο δ) υβάθτῃ Ἐχοορί. 8165. Ρ. 551, 
45: ᾿ῶνομάσθη μὲν εἷς τῶν ἑπτὰ σο- 
φῶν ἃ0 ἘοΙβκὶ σοπ]θούιγα ὀνομαζο- 
μένων ἀοίθπαπηίαγ. 4, 76: Δαίδαλος 
εἷς τῶν ᾿Ερεχθειδῶν ὀνομαζόμενος. Ὁ] 
ὀνομαζομένων νεογϊ Ῥορρίᾳ8. [ἰδῆ 
{τυβίτα Ηοιπαογῆθβ αρυᾶ ϑομηεὶ- 
ἀογατῃ “ καλουμένων, ἸΠ.6]]} Πρ 6ῃ5 οἱ χί- 
λιοι, 4] ὨΠΠΊΘΥΔΏΓΕΥ ΒΌΡΤΔ 1, 5» 5. 

ὅπλα) Οὐηΐ, 1, 2, 9. 

αὐτοὺς] τάδε αΔ4. 5. ν. 8]. τη. α΄. 

1ο. καὶ σχεδόν τε ἕτοιμα ἢν) Αμπδθ. 
ΟΣ Σ: Καὶ ἤδη τ᾽ ἢν ἐν τῷ τρίτῳ 
σταθμῷ, καὶ ὁ Χειρίσοφος αὐτῷ ἐχαλε- 
πάνθη, ὅτι οὐκ εἰς κώμας ἦγεν. Οου 
Δηποίαν!ῦ οἰαπῇ 8118 ΗΠ που, δὰ Ρ]ά- 
[οη]βΒ Ῥηδα. δ. 155. [Ι͂ἢ ἢδ6 Βε)]1οοί 
Γουτηπ]α ῥυϊτηπχη καὶ ὑγαηδβιθατη [δοϊΐ, 
τε Ῥοσυιηθύ δα δπυπηοϊδίθτηη 1Ππα ἕτοιμα 
ἦν τὰ ὅπλα. ΒΟῊΝ. 

ἔδεισα) 'ΓΊΠλα] ; ἸΘΊΓΥ ΘΟΏΒΌΪΟΙ 88- 
1} ναϑϑίγϑθ, δῦ ῬΙΌΝΙΟΙ ΔΥπΊδ, 51Π1111ἃ 
γοβίσβ, ααἸ 8 τη] 1068 νῸ5. 5601 8Γ- 
τηδηθηΐαν. 5ΟΗΝ, 

11. εἰπεῖν] Οοπΐ. 46 δ οὐδίϊοῃ6 
ΠΙδηγ δος ἢ. Θ:. 11; Ῥυ892::0;: 12, 

Ρ.358. 
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3 ΘΠ] ἐπα μμτοΝ Ν 

᾿Ανδρες φίλοι, ἐγὼ ὑμᾶς ὁρῶν αὐτοὺς μὲν καθωπλισμένους 
“ Ν - 

οὐτΤὼ Και τΤαις ψυχαῖς παρεσκευασμένους ὡς χεῖρας συμμί- 
ξοντας τοῖς πολεμίοις, τοὺς δὲ ἑπομένους ὑμῖν Πέρσας 
γιγνώσκων ὅτι οὕτως ὡπλισμένοι εἰσὶν ὡς ὅτι προσωτάτω 
σταθέντες μάχεσθαι, ἔδεισα μὴ ὀλίγοι καὶ ἔρημοι συμμά- 
χων συμπίπτοντες πολεμίοις πολλοῖς παθοιτέ τι. νῦν οὖν, 
Ψὕ ’ὔ Ν᾿ “᾽᾿ Ε “ Ψ » 7 

ἐφη, ἜΣ ΉΣΕΤΟ ἐμῶν! τ ὁ ἀνδρῶν ἐν λὰν ου ἀπο όνὰ 
τε 

ὅπλα 
“ 

δὲ ἔσται αὐτοῖς ὅμοια τοῖς ἡμετέροις" τάς γε μέντοι ψυχὰς 
θήγειν αὐτῶν ἡμέτερον τὸ ἔργον. ἄρχοντος γάρ ἐστιν οὐχ 
ἑαυτὸν μόνον ἀγαθὸν παρέχειν, ἀλλὰ δεῖ καὶ τῶν ἀρχο- 

4 δ ΄, ,ὔ, « » 3 

μένων ἐπιμέλεσθαι ὅπως ὡς βέλτιστοι ἔσονται. 
ς Ν “ 53 » ) "κ 

Ο μὲν οὕτως εἶπεν οἱ δ' ἥσθησαν μὲν πάντες, νομί- 
Ν 77 3 ἴω Ἢ - 3 3 “- Ν 5᾽ 

ζοντες μετὰ πλειόνων ἀγωνιεῖσθαι εἷς δ᾽ αὐτῶν καὶ ἔλεξε 
τοιάδε. ᾿Αλλὰ θαυμαστὰ, ἔφη, ἴσως δόξω λέγειν, εἰ 
Κύρῳ συμβουλεύσω τι εἰπεῖν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅταν τὰ ὅπλα 

λαμβάνωσιν οἱ ἡμῖν μέλλοντες συμμάχεσθαι" ἀλλὰ γι- 
γνώσκω γὰρ, ἔφη, ὅτι οἱ τῶν ἱκανωτάτων καὶ εὖ καὶ 
κακῶς ποιεῖν λόγοι οὗτοι καὶ μάλιστα ἐνδύονται ταῖς 
ψυχαῖς τῶν ἀκουόντων κἂν δῶρα διδῶσιν οἱ τοιοῦτοι, καὶ 
ἂν μείω τυγχάνῃ ὄντα ἢ τὰ παρὰ τῶν ὁμοίων, ὅμως μεί- 

ἄνδρες] νουθεσία κύρου Α. τηρ. νουθεσία τηρ.. α. 
τὴν ψυχὴν α.Κ.Μ. 

συμμίξαντας τοὺς πολεμίους Ὦ. 
α. οι. Ὁ. 
Α.α. 
μεμπτὰ δ᾽ ὅπλα Α.1).α. οοτν. 

οὕτως Ὁ. τῇ ψυχῇ ΔΑ. 
χεῖρας] εἰς δηΐα πος 844. 1). οὐ [,. πη. ΥΘοθ ΒΒ] τηᾶ. 

σταθέντες ταχθέντες εἴ ταχ 5. ν. 8]. τῇ. Ι,. 
ὀλίγοι] στάντες Δα. 1)... οἱ 5. ν. ἃ]. τῇ. α. 

ἥκετε] οὐ μεμπτὰ ααάᾶϊ ἃ. Ὦ. τηρ. 
μὲν ροϑβύ νῦν 

οὐ μεμπτά" ὅπλα δὲ] οὐ 
αὐτῶν θήγειν 1). αὶ ἢϊς τηρ΄. ὡραῖον, αἱ ἃ., 

οἱ γνώμη. ἡμ. 7 ὑ 8.ν. 8]. τὴ. α. τὸ οἵη. Ὦ. οὐ (Πος ἴῃ ἤπθ νϑυβ 5) 
καὐτὸν ἀγαθὸν μόνον εἶναι 1). δεῖ] δὴ α. οι. Ὁ. ΤΑ τὶ ἐπιμελεῖσθαι. 
13. θαυμαστὰ] μὲν δα. 1). δόξων Α. κῦρον Α.Ὁ. τι οἵη. ἢ). 
ὑπὲρ ἡμῶν εἰπεῖν ἃ. 
δῶρα] καὶ δῶρά γε ἢν 10. 
μειζόνως Α. 

ἥκετε] Τὴ νϑυῦθο ἥκετε [8881 781 Ο]] ΠῚ 
ῬΙΟΡίου δα]ππηοίαπι ἔχοντες, θη ΒΊ856 
αἸΠΠου] αύοτ νἹαἀοίτιν ΕἸΒΟ ΠΥ 8 1ΐα Δη- 
ΠοΟΐδηΒ.: ἥκετε ΔΙΊ ΤΟΥ ῬΘΥΓ ΠΟΥ. ΠΟ 
ἰδηΐιιπ] δα ὁμοτίμους, 56 οἴϊατη δὰ 
Οθίθιοϑ Ῥβυβδυγη ΤΉ] 1068 : ῬΓΘΘΒΘΥ ΠΩ 
οαπὶ Ογτὰβ ἀθίποθρθ 1086 οβίθπηααϊ 
Δα] αναπαο8 6886 ΘΟ ΔΠΪΠΠΟΒ, ΠΟῊ 
1[6Π1 (ΟΥΡοΥᾶ. δον ᾿ρὶαγ: ΝΟ 
ἐγίζι σογροῦα ἠαθοηέθα τηνι τὉ6- 
ηἱδίϊδ ἤθη) οοηἐθημιθηοία : οἱ αγηνα 06- 
ἐογὶ αοοϊρίθηΐ ποϑίγὶβ οἱηυϊϊία. ϑϑὰα 
μᾶης ΟΥτΐ ογαϊομθη δα 80108 ὁμοτί- 
μους ῬΘΙ ΊΠΘΓΘ τηδη! οβίμτῃ δϑῇ ἢ ̓σίτα 

συμμαχεῖσθαι . α. τηρ΄. οἴ 1η α]ΐθσο σημείωσαι. 
καὶ ἂν] κἂν Ὁ). 

κἂν 
μείω] μεῖον ΡΓ. 1).,.υνἱ γἱἀρίαν. 

ἥκετε ΠΟῚ ροΐίδβύ σουηρυθ θη θγθ ο6- 
ἴῈΥῸ8. οἰϊαπὶ ϑῖβα8. [ἰαηπιθ Ο]]πὶ ἄ- 
γοντες τη] βουϊρίατηῃ : οοηίτα Πεὶη- 
ἀονῆϊβ ἥκουσι 5ονθομθιτη οθηδϑαϊ: 
φαοανοχγιπι ραΐο. ΘΟῊΝ. ΠΙὰαΙρϑαμη 
ἥκουσι (ϑϊς, ΠΟ ἥκουσιν) ΘΟΙΓΘΟΙΟΥΙΒ 
νἀ ούαγ σοπ͵]θούαγα ἴῃ τηδγρ'. [. 

τὸ ἔργον͵] ΜαΪδ τὸ οπι. 1). Οοηΐ. δὰ 
Οὐοτηπηθηΐ. 5, 3,3. 5ΟΗΝ. 

13. ᾿Δλλὰ] [π1010 ΟΥ̓ΔΙΙΟΏΙΒ. ΡΟΠϊύαν 
ἀλλὰ Ἰηΐτὰ 2, 3, 5. 5ΟΗΝ, 

μάλιστα ἐνδύονται] ἴδοι ΒΘηΐθη- 
[1ὰ ἃριια ᾿Τπανρ. Πα. 292. 

καὶ ἂν) Ὗ'΄. δὰ 8,15. 

[5] 
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χεῖρον Α.6. ρε. 

ΕΒ ΘΆΡΟ 9 

ἄχ Ν “- ε ΄ Ν “- 3 ΄ 

ὧοννος αὐτὰ τιμῶνται οἱ λαμβάνοντες. καὶ νῦν, ἐφη, οἱ 
Δ ,ὔ ΄ Ν ͵7] Ἀ ΄σ' « ΓΟ 

Πέρσαι παραστάται ὑπὸ ἵζύρου πολὺ μᾶλλον ἡσθήσονται 
᾿] “ ᾿Α ͵ Χ , 

ἢ ὑφ ἡμῶν παρακαλούμενοι, εἰς τε τοὺς ὁμοτίμους καθι- 
τ αμᾳ βεβαιοτέρως σφίσιν ἡγήσονται ἔχειν τοῦτο ὑπὸ 
βασιλέως Τε παιδὸς καὶ ὑπὸ στρατηγοῦ γενόμενον ἢ εἰ ὑφ᾽ 
ἡμῶν τὸ αὐτὸ τοῦτο γίγνοιτο. ἀπεῖναι μέντοι οὐδὲ τὰ 
ἡμέτερα χρὴ, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ δεῖ τῶν ἀνδρῶν θήγειν 

7 ᾿ ͵7ὔ ΄ Ἁ ΒΥ σι ͵ 7, 

πάντως τὸ φρόνημα. ἡμῖν γὰρ ἔσται τοῦτο χρήσιμον ὃ τι 
Ἂ - ᾽ὔ 

ἂν οὗτοι βελτίονες γένωνται. 
“ δ .6 “- Ν δος «Ψ, 4 Ἂ ’, Ν 

Ούτω δὴ ὁ Κῦρος καταθεὶς τὰ ὅπλα εἰς τὸ μέσον καὶ 
᾽ Α Χ “ 7 3 Ζ 

συγκαλέσας πάντας τοὺς Περσῶν στρατιῶτας. ἔλεξε τοια- 
δε. Ανδρες Πέρσαι. ὑμεῖς καὶ ἔφυτε ἐν τῇ αὐτῇ ἡμῖν 
καὶ ἐγράφητε, καὶ τὰ σώματά τε οὐδὲν ἡμῶν χείρονα 

7, 

ἔχετε, ψυχάς τε οὐδὲν κακίονας ὑμῖν προσήκει ἡμῶν ἔχειν. 
“ 7 Ν “ ἴω 

τοιοῦτοι δ᾽ ὄντες ἐν “μὲν τῇ πατρίδι οὐ μετείχετε, τῶν 
ἴσων ἡμῖν, οὐχ ὑφ᾽ ἡμῶν ἀπελαθέντες ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ τά- 

’ὔ 

πιτήδεια ἀ ἀνάγκην ὑμῖν εἶναι πορίζεσθαι. νῦν δὲ ὅπως μὲν 
ταῦτα ἕξετε ἐμοὶ μελήσει σὺν τοῖς θεοῖς" ἔξεστι δ᾽ ὑμῖν, 

» 7 ἤ Ψ“ -͵ὔ « σ΄ 2) 9 τς 

εἰ βούλοισθε, λαβοντας ὅπλα οἷάπερ ἡμεῖς ἔχομεν εἰς τὸν 
» Α΄, Ὁ ΄“ , 77 Ψ Ν 

αὐτὸν ἡμῖν κίνδυνον ἐμβαίνειν, καὶ ἄν τι ἐκ τούτων καλὸν 
ἊΝ ΄σ “ “- ν᾿ Ἁ 

κἀγαθὸν γίγνηται, τῶν ὁμοίων ἡμῖν ἀξιοῦσθαι. τὸν μὲν 
Ὁ , ,ὔ ΄““ 7] “" 

οὖν πρόσθεν χρόνον ὑμεῖς τε τοξόται καὶ ἀκοντισταὶ ἦτε 

τιμῶνται] σι 8. ὧν Δ. παραστάται παρακληθέντες 0.6. πιρ. βεβαιο- 
τέρως ὡς ἴῃ τα. α΄. 8. ν.» Π66 [ϑΙη6η βεβαιότερον ζαὶϊν ρ;.., αὐ δοσοηῦαβ οβίθηα!ῦ: 

ως 

βεβαιοτερ. γιγνόμενον ". εἰ 5. ν. α. τὸ αὐτὸ τοῦτο γίγνοιτο] εἰς τὸ 
αὐτὸ τοῦτο ἄγοιντο Ὁ. τὰ φρονήματα 1). οὖ σοΥν. α. 14. καθεὶς Α.Ὁ. ργ. 
εἰς τὸ μέσον οτη. Α.α. ἔλεγε Α.Ὁ. ργ. τοιαῦτα 10. 18. πέρσαι 1). 
ΤΏΡ’. ἡμῖν) χώρᾳ δα. ἢ).. 5. ν.Γγτ. , τε] γε Α.α. ἡμῶν οὐδὲν 19. 

οὐδὲν κακίονας ὑμᾶς προσήκει 1). μετείχετε] εἰ ἴῃ 188. δ 
χετε 5.Υ. α. ε΄. ΠῚ. τὰ ἐπιτ. }.1.. βούλεσθε 1). λαβοῦσιν Ὦ. 
ἔχομεν] καὶ εἴ τι χείρονες ἡμῶν ἐστὲ δα 4. Α.Ὁ. οἵ 8]. τὰ. τηρ. Ὁ. κίνδυνον 
ἡμῖν α. καὶ ἂν] ἴῃ Τ885. 2 ἴεγ6 00. Ὡ1Π1] 1). ὨΪΒῚ Δ, οὖ τηρ'. ἃ]. ἴῃ. Δ κἂν. 
τι---καλὸν κἀγαθὸν] τι καλὸς κἀγαθὸς 1). οὖ σΟΥΥ. 8]. τη. . γίνεται Ὁ. 

Πέρσαι παραστάται, ΠΟ παραστά- ΟἸΩΠΙτι5 ροβϑιηύ. Ηδπς τοίοσίαν Π1πα 
ται παρακαλούμενοι, σΟΠ]Πρϑηαδ. 

τὸ αὐτὸ] 1)6 ογδ51 ῃϊος πϑρ]θοῖδ, 8110] 
Υ̓67Ὸ βουγαΐα ἴῃ πος, Υ. Ρτροῖ, δα ΑπδΌ. 
Ὁ; χΧῆϊ. 

14. καταθεὶς---εἰς τὸ μέσον] Ἐδεΐα 
ΕἸΒΟΠΟΥ ΙΒ. ἸΠ θυ γίδια ΔΥΠη8, ΠΘΠῚΡΘ 
Ἰουῖοαβ, ϑουιΐδ, ο]δα 108, ὈΙΡΕΠΏΕΒ, α6- 
Ροπθπᾶα οαγᾶγθ 1δ], 10] σοπϑρὶοὶ ροβ- 
ϑ:ηΐ 80 οτηηΐθιιβ, οἱ ἰἴΐα αὖ οΔΡῚ 80 

5.18: Ὁρᾶτε τὰ ὅπλα᾽ ὁ μὲν χρήζων 
λαμβανέτω. ἘΌΤΓΊ]δ αἸσοπμ αὶ βάθη 
οϑῦ 'ὴ (οοη. 7, 26. ΞΟΗΝ, 

15. ἀπελαθέντες)], Οὐηΐ, 1, 2, 18. 
ΖΕΌΝ. 

καὶ ἂν] δ᾽ ΟΥΔΒΙ δϊὸὼ, ΐ᾽ Ἑ. Τῷ. 

πρρ]εοῖα, ἸθΙἀθπηαιιθ βογναΐδ, Υ. Ῥυϑξ, 
τα ΑΏΔΡ. ὑ. χὶϊὶ, 

[6] 
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καὶ ἡμεῖς, καὶ εἴ τι χείρους ἡμῶν ταῦτα ποιεῖν ἦτε, οὐδὲν 
θαυμαστόν: οὐ γὰρ ἦν ὑμῖν σχολὴ ὥσπερ ἡμῖν τούτων 
ἐπιμέλεσθαι: ἐν δὲ ταύτῃ τῇ ὁπλίσει οὐδὲν ἡμεῖς ὑμῶν 
προέξομεν. θώραξ μέν γε περὶ τὰ στέρνα “ἁρμόττων 
ἑκάστῳ ἔσται, γέρρον δὲ ἐν τῇ ἀριστερᾷ, ὃ πᾶντες εἰθί- 
σμεθα φορεῖν, μάχαιρα δὲ ἢ σάγαρις ἐν τῇ δεξιᾷ, ἣ ἢ δὴ 
παίειν τοὺς ἐναντίους δεήσει οὐδὲν φυλαττομένους μή {δὲ 

17 παίοντες ἐξαμάρτωμεν. τί οὖν ἂν ἐν τούτοις ἕτερος ἑτέρου 
διαφέροι ἡ ἡμῶν πλὴν τόλμῃ; ἣν οὐδὲν ὑμῖν ἧττον προσ- 
ἥκει ἢ ἡμῖν ὑποτρέφεσθαι. νίκης τε γὰρ ἐπιθυμεῖν, ἣ τὰ 
καλὰ πάντα καὶ τἀγαθὰ κτᾶταί τε καὶ σώζει, τί μᾶλλον 
ἡμῖν ἢ ὑμῖν προσήκει ; κράτους τε, ὃ πάντα τὰ τῶν ἡττό- 

νων τοῖς κρείττοσι δωρεῖται, τί εἰκὸς ἡμᾶς μᾶλλον ἢ καὶ 
ιϑὑμᾶς τούτου δεῖσθαι; τέλος εἶπεν, ᾿Ακηκόατε πάντα" 

ὁρᾶτε τὰ ὅπλα: ὁ “μὲν χρῃηζων λαμβανέτω ταῦτα καὶ ἀπο- 
γραφέσθω πρὸς τὸν ταξίαρχον εἰς τὴν ὁμοίαν τάξιν ἡμῖν" 
ὅτῳ δ᾽ ἀρκεῖ ἐν μισθοφόρου χώρᾳ εἶναι, καταμενέτω ἐν 

10 τοῖς ὑπηρετικοῖς ὅπλοις. ὁ μὲν οὕτως εἶπεν. ἀκούσαντες δὲ [7] 

οἱ Πέρσαι ἐνόμισαν, εἰ παρακαλούμενοι ὥστε τὰ ὅμοια πο- 
νοῦντες τῶν αὐτῶν τυγχάνειν μὴ ἐθελήσουσι ταῦτα ποιεῖν, 
δικαίως ἂν διὰ παντὸς τοῦ αἰῶνος ἀμηχανοῦντες βιοτεύειν. 
καὶ οὕτω δὴ ἀπογράφονται πάντες ἀνέλαβον τε τὰ ὅπλα 

; 
πάντες. 

2 Ἔν ᾧ δὲ οἱ πολέμιοι ἐλέγοντο μὲν προσιέναι, παρῆσαν 
δὲ οὐδέπω, ἐν τούτῳ ἐπειρᾶτο ὁ Κῦρος ἀσκεῖν μὲν τὰ σώ- 
ματα τῶν μεθ᾽ ἑαυτοῦ εἰς ἰσχὺν, διδάσκειν δὲ τὰ τακτικὰ, 

16. χείρονες 0. ἦν 8. ν. 8]. τη. [. ὥσπερ] ὡς Α.Ὁ. ὑμῖν ἡ 5.0. Ρο- 
βίο 10. ΒΊΟΣ ἐπιμελεῖσθαι. ταύτῃ τῇδε Ὁ. ὑμῶν οἵη. ΔΑ. 84 α. 
1).α. τὰς. γε] γὰρ Ὁ. Ὁ τ] ἁρμόζων. δὴ οπῃ. 19). παίσαντες 1)., 
566 τηρ-. 8]. τη. ἢ παίοντες. ἕτερος ἐν τούτοις ἑτέρου διαφέρει 1). ἡμῶν 
διαφέροι :. τόλμῃ] εἰ δηΐθ ἰοὺ Δα. Α. ἢ 1. ογαβὶύ ἃ. τόλμης 1).ἃ. τ. 
ὐῶ: ἥττονα Ῥ. ἢ ἡμῖν] ἡ ἡμῶν :. οὐδετε δε μη παρέχεσθαι Ὁ. εἱ 

ΕὟΟ α. τὰ ἀγαθὰ 1). πάντα οτὰ. 19), τούτου τοῦτο Ι.. τούτου Τ. 
ἘΠῚ εἰπεῖν Ὁ). ΡΥ. εἶναι} ἰέναι Δ.α. ΡΥ. 10. εἰ] οἱ Δ. τῶν αὐτῶν 
τυγχάνειν, μὴ ἐθελήσουσι ταῦτα ποιεῖν] ὁμοίως βιοτεύειν (βιωτεύειν Α.. πὶ 1η 8), 
τυγχάνοιεν μὴ ἐθέλοντες ταῦτα Α.(.. ργΥ., ὁμοίων βιοτεύειν (μος Ραποῖς ἰηἴτγα ρο- 
5015 ποίαί α., ογαβιῦ [,. οἱ τῶν αὐτῶν ἴῃ τηᾶγρ.) μὴ ἐθελήσουσι ταῦτα ποιεῖν α. 
ΟΟΥῪ. ἜΣ 2. καὶ οτη. 19. ἀνέλαβον] ἔλαβον 1). ὅπλων 
ἀνάληψις τηρ. ἃ. 20. μὲν οἴη. 1). οὔπω 1). μεθ᾽ αὐτοῦ 8ὶς 1). 
εἰς] πρὸς 10). διδ. δὲ] διδ. τε Α.α. 

τό. ὁπλίσει] 1)6 αὰᾶ οοηί., 8. 9. 1: τούτου] κράτους. 
μάχαιρα] Κ΄. Δ 1, 2, 13. 18, τοῖς ὑπηρ. ὅπλοις (ὑοηΐ, 7, 4.15: 



ἘΡΒΟΘΆΡΟΕ 81. 

21 θήγειν δὲ τὰν ψυχὰς εἰς τὰ πολεμικά. καὶ πρῶτον μὲν [8] 
λαβὼν παρὰ Κυαξάρου ὑπηρέτας προσέταξεν ἑκάστοις 
τῶν στρατιωτῶν ἱκανῶς ὧν ἐδέοντο πάντα πεποιημένα 
παρασχεῖν" τοῦτο δὲ παρασκευάσας οὐδὲν αὐτοῖς ἐλελοίπει 
ἄλλο ἢ ἀσκεῖν τὰ ἀμφὶ τὸν πόλεμον, ἐκεῖνο δοκῶν κατα- 

μεμαθηκέναι ὅτι οὗτοι κράτιστοι ἕκαστα γίγνονται οἱ ἂν 
ἀφέμενοι τοῦ πολλοῖς προσέχειν τὸν νοῦν ἐπὶ ἐν ἔργον 

τράπωνται. καὶ αὐτῶν δὲ τῶν πολεμικῶν περιελὼν καὶ τὸ 
τόξῳ μελετᾶν καὶ ἀκοντίῳ κατέλιπε τοῦτο μόνον αὐτοῖς τὸ 
σὺν “μαχαίρᾳ καὶ γέρρῳ καὶ θώρακι μάχεσθαι" ΄ ὥστε εὐθὺς 

Ψ 

αὐτῶν παρεσκεύασε τὰς γνώμας ὡς ὁμόσε ἰτέον εἴη τοῖς 
πολεμίοις, ἢ ὁμολογητέον μηδενὸς εἶναι ἀξίους συμμάχους" 
τοῦτο δὲ χαλεπὸν ὁμολογῆσαι οἵτινες ἂν εἰδῶσιν ὅτι οὐδὲ 
δ ἐν ἄλλο τρέφονται ἢ ὅπως μαχοῦνται ὑπὲρ τῶν τρε- 
φόντων. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἐννοήσας ὅτι περὶ ὁπόσων [9] 
ἂν γένωνται ἀνθρώποις φιλονεικίαι, πολὺ μᾶλλον ἐθέλουσι 

ἀδεν ,",.3 ω » ΄- ΄ » ω “- ς ᾿ «ε ’ 

ταῦτ᾽ ἀσκεῖν, ἀγῶνας τε αὐτοῖς προεῖπεν ἁπάντων ὁπόσα 
ἐγίγνωσκεν ἀσκεῖσθαι ἀγαθὸν εἶναι ὑπὸ στρατιωτῶν καὶ 
προεῖπε τάδε, ἰδιώτῃ μὲν ἑαυτὸν παρέχειν εὐπειθῆ τοῖς 
ἄρχουσι καὶ ἐθελόπονον καὶ φιλοκίνδυνον μετ᾽ εὐταξίας καὶ 
ἐπιστήμονα τῶν στρατιωτικῶν καὶ φιλόκαλον περὶ ὅπλα 

ἃ : , : 
καὶ φιλότιμον ἐπὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις, πεμπαδάρχῳ, ὃ 
αὐτὸν ὄντα οἵονπερ τὸν ἀγαθὸν ἰδιώτην καὶ τὴν πεμπάδα 

22 

21. κυαξάρους 1). ὑπερέτας ἴ). ΟΟΥ̓Τ. 5... 
Α.0.6α. παρέχειν 1). ἄλλο ἐλελ. Ὁ. 
ἰτέον] ΒΌΡΕΙ ἐ τᾶ8. ἴη Ὁ. ἴῃ τὰϑ8. (. 
νἹἀθαίατ) 1)., φαοα Δα α!Ὁ πηρ΄. [.. 
ἴῃ ὉΓΓΟΘΠΘ ει. μηθενὸς Α.α. 

ἱκανῶς 1. τηρ΄. ΤΥ. ἱκανοὺς 
ἀμφέμενοι Α. τὸ] τῷ ἃ. 

εἴη] ἐπὶ (564 αὖ ΒΌΡΘΓ ε ΘΥΆΒ0Π| αυϊᾷ 
τοὺς διρᾳ, τὸ }. ΡΓ.» αὐ νἱἀείαι, ΟΟΥΙ͂Ρ. 

ἀξίους εἶναι 1). τουτὶ α. μάχωνται 
1).6. 5.ν. 22. γένωνται] γένται Θἷ ον 8.Υ. Α. ἐγγένηται 1). οἱ φιλονεικία. 
τε οτη. Ὁ. καὶ προεῖπε] προεῖπε Α. ἃ δὲ προεῖπε 10. παρέχειν ἑαυτὸν Ὁ). 
ἐθελοπόνον Ὦ. πενταδάρχῳ Α. εἰ πεντάδα. δ᾽ αὐτὸν] δ᾽ ἑαυτὸν Α. 
δ᾽ ἑαυτῷ ἃ. 

21. Κυαξάρους ῬΥῸ Κυαξάρου Ζει- 
ὨΪπ15, τη]ῖα ἀ6 βουρίαγα αἰβραΐδηβ δὰ 
1, 6, 9. Ὁ] ἀοοοῦ βϑρῖ8 σΟα]οο5 
ΡΓΘΟΙΟΥΓΘ δῆς ἔογπιδπι, δ ΔΙῚ 16]1- 
4.05 Ταϊουτηδηοβ ο8586.0 50ΗΝ, 
Μαϊῖο. 

ὑπηρέτας] Ὑ-: 84 ΕΤΟΤ. 
ἱκανῶς] ἱκανοὺς, απο οϑί 1ἢ Ρτῖβ, 

81 γΥΌΤη δϑύ, Οἱτη Ῥου πα] δα ὑπηρέ- 
τας, ΑἸῖο Ιοςο ροβιίαπι. 5ΟΗΝ. 

καὶ αὐτῶν---μάχεσθαι)] ϑδυϊάδ8 ν. 
Γέρροιν, 6Χχ Ὦ. ].: Κῦρος “περιελὼν τὰ 
πολλὰ τῶν π. κατέλιπε μόνον τὸ συνὸν 

τοῖς στρατιώταις μαχαίρᾳ---μάχεσθαι. 
2ῶι ᾿  ϑατεα -φελαροίαι ὐπι ". 

σοηΐ, Βοὶρ. 1,86. 4, 2 Ὁρῶν οἷς ἂν 
μάλιστα φιλονεικία . ΚΙ Τα λο 
ΡΙυγ. ᾿πΐἴτα 8, 2, 2ό. 

φιλόκαλον περὶ ὅπλα] Οοηΐ. ΔΗΔΌ. 

8» 297: 
πεμπαδάρχῳ] Πδάθιη ατι88 ἢ]ς νᾶ- 

χἹοίδϑ ΗἸἹρράτοῆ. Ἴ Ὁ Οὐ ΕΠ (αἴ: .7. 2» 
6. ΞΟΗΝ. ὅ:εα 1ηἴγα 2, 2. 21 πεμτ-» 
αἋἹ] Πϊο πεντ, πὶ πεμπ- ΟΡίααο Ρτθίο- 
ΤΟ Πα πὶ νἹ ἀθαίιτ, απιοα ΟρΡΟτΩὶ {πιθη πιτ 
ΠῚ ΟΥΣ ο 

α 
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εἰς τὸ δυνατὸν τοιαύτην παρέχειν, δεκαδάρχῳ δὲ τὴν δε- 
κάδα ὡσαύτως, λοχαγῷ δὲ τὸν λόχον, καὶ ταξιάρχῳ ἀνε- 
πίκλητον αὐτὸν ὄντα ἐπιμέλεσθαι καὶ τῶν ὑφ᾽ αὑτῷ ἀρ- 
χόντων ὅπως ἐκεῖνοι αὖ ὧν ἄρχουσι παρέξουσι τὰ δέοντα 

23 ποιοῦντας. ἀθλα δὲ προύφηνε τοῖς μὲν ταξιάρχοις ὡς [10] 

τοὺς κρατίστας δόξαντας τὰς τάξεις παρεσκευάσθαι χιλι- 
ἄρχους ἔσεσθαι, τῶν δὲ λοχαγῶν οἱ κρατίστους δόξειαν 
τοὺς λόχους ἀποδεικνύναι, εἰς τὰς τῶν ταξιάρχων χώρας 
ἐπαναβήσεσθαι, τῶν δ᾽ αὖ δεκαδάρχων τοὺς κρατίστους εἰς 
τὰς τῶν λοχαγῶν χώρας καταστήσεσθαι, τῶν δ᾽ αὖ πεμ- 
παδάρχων ὡσαύτως εἰς τὰς τῶν δεκαδάρχων, τῶν γε μὴν 
ἰδιωτῶν τοὺς κρατιστεύοντας εἰς τὰς τῶν πεμπαδάρχων. 
ὑπῆρχε δὲ πᾶσι τούτοις τοῖς ἄρχουσι πρῶτον μὲν θεραπεύ- 
εσθαι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλαι τιμαὶ αἱ 
πρέπουσαι ἑκάστοις συμπαρείποντο. ἐπανετείνοντο δὲ καὶ 
μείζονες ἐλπίδες τοῖς ἀξίοις ἐπαίνου, εἴ τι ἐν τῷ ἐπιόντι 

24 χρόνῳ ἀγαθὸν μεῖζον φαίνοιτο. προεῖπε δὲ νικητήρια καὶ [11] 
ὅλαις ταῖς τάξεσι καὶ ὅλοις τοῖς λόχοις, καὶ ταῖς δεκάσιν 
ὡσαύτως καὶ ταῖς πεμπάσιν, αἱ ἂν φαίνωνται εὐπιστότα- 
ται τοῖς ἄρχουσιν εἶναι καὶ προθυμότατα ἀσκοῦσαι τὰ 

δεκάρχῳ (α. σΟΥΓ. ἸηΡ΄. Τ΄ ὡσαύτως δὲ λοχαγῷ τὸν λόχόν" ὡς δ᾽ αὕτως ταξι- 
ἀρχῳ" ὡς δ᾽ αὕτως τῶν ἄλλων ἀ “ἀρχόντων ἑκάστῳ ἀνεπίπληκτον αὐτὸν ὄντα 1). ροϑβί 
ταξιάρχῳ σ. πηρ. τ. 864. ὡσαύτως ἑκάστῳ τῶν ἄλλων ἀρχόντων. λοχαγῷ] 
λόχῳ Α. ἀνεπίπλητον α. Ροβίϊο Κ ΒΆΡΕΙ ἡ, 1.6. ἀνεπίληπτον, αἴ ΝΥ ε- 

τ τὶ 3 ’ Ε] [ 2 ϑ ς 

ΘΠ ΘΔ πᾶ, Ρούτπι8 48} ἀνεπίκλητον. ῬΟΙΠ]ῸΧ ὃ, 68: ᾿Ανεπίληπτον. ἀνεπίκλητον, ὡς 
Ξενοφῶν, ἀφ᾽ οὗ τὸ ἀνεπικλητως Θουκυδίδης. ἀνεπίπληκτον, υοά γοϊαϊῦ ΘΟΥ̓Ὶ. 
α., 0.Μ. ΤΑρυὶ ἐπιμελεῖσθαι. αὑτῷ] αὑτῶν Α.α. αὑτὸν Ἑ. αὖ ὧν] 
αὐτῶν Α.α. ρζ. ἄρχουσι Α.1). ἄρχωσι (ἁ., υπᾶθ ἂν ἄρχωσι ΑἸ- 
α1η8. 22. προὔφαινε Α.α. τοῖς μὲν] τοῖς Δ.α. ταξιάρχαις . 
8... ὡς τοὺς--παρεσκευάσθαι οἵ κρατίστας δόξαιεν τὰς τάξεις παρασκευάσαι 
δα, (. τηρ΄. ΤΥ. ρΡοβύ ταξιάρχοις. οἵ αὶ δόξειεν 1). 1ῃ τοχίι, ΟἸΏ]5518 ὡς τοὺς--- 
παρεσκευάσθαι. κράτιστα Α. δόξαντας] δόξοντας Δ.α. τάξεις] 
πράξεις ἃ. ργ. δόξαιεν Α.α. ταξιαρχῶν Δ.Ε. εὖ δεκαδαρχῶν Ὀ]8. 
πενταδαρχῶν Ἀ.. οὖ 61] ἃ]. πλ. 5... μπ α. πεμπαδαρχῶν ]1,. δὲ οπη. (ὦ, 
τούτοις πᾶσι α. ἐπανέτεινε---μείζονας ἐλπίδας ). μείζους ΘῈ 186 οὐχ 
Βταχ. ἴῃ ᾿Ἔπανετ. ἐπαίνου] ἔπαινοί τε Α.Οα. ἔπαινοΐ τε καὶ δα] 6685. ἀγα- 
θὸν] ἀγαθὸν εἶναι Α.Ε. δυαδ8. 24. πεντάσιν Δ. αἵ ἂν] ΓΔὈ1] ἐάν. 
εἶναι] οὖσαι 1)... οοττ. 

ἀνεπίκλητον] ἴὐποαθθ νοο., ἱπίου 24. ἐὰν φαίνωνται τη 1, 2, 12 
αυδὸ Ὠἰο ναγϊαῦαγ, Ργθθίου Χοπορμοη- 50: Ἔν ἡ δ᾽ ἂν φυλῇ πλεῖστοι ὦσι 
ἴθτη αὐϊίαι οὔϊδτη ΓΤ ΠποΥ 1668. δαημονέστατοι... καὶ εὐπιστότατοι, Ὠϊὶς 

δόξειαν] Ν. Δ 1, 2,11. ααοαᾳ αἵ ἂν ΒΟΙΙρΒΙ886 ΧΘΠΟΡΠομΐθπι 
καταστήσεσθαι] ΕΗ Ραββῖνα 41- σοη]θοὶ δα 65. ϑδίθρῃ. ν. Εὔπιστος. 

οἰὔαν, αὖ ΑΠΔ}0. 1, 2, 8. εἶναι) [ΠΗ Ο ντιπὶ ΟΥ̓ ῬΘΟΙΟΓΒΒ διιδύιι- 
τίμα!) 0580; ἅ, Ὁ. Ἰογηῦ 618 οὐδ 2, 2,1. 



115.  ἸῸὈ ΔῈ; 890 

προειρημένα. ἦν δὲ ταῦτα νικητήρια. οἷα δὴ εἰς πλῆθος 
πρέπει. ταῦτα μὲν δὴ προείρητό τε καὶ ἡσκεῖτο ἡ στρατιά. 

25 σκηνὰς δ᾽ αὐτοῖς κατεσκεύασε, πλῆθος μὲν ὅσοι ταξίαρχοι [12] 
ἦσαν, μέγεθος δὲ ὦ ὥστε ἱκανὰς εἶναι τῇ τάξει ἡ ἑκάστῃ: ἡ δὲ 
τάξις ἣν ἑκατὸν ἄνδρες. ἐσκήνουν μὲν δὴ οὕτω κατὰ 
τάξεις" ἐν δὲ τῷ ὁμοῦ σκηνοῦν ἐδόκουν μὲν αὐτῷ ὠφε- 
λεῖσθαι πρὸς τὸν μέλλοντα ἀγῶνα τοῦτο ὅτι ἑώρων ἀλλή- 
λους ὁ ὁμοίως τρεφομένους. καὶ οὐκ ἐνῆν πρόφασις μειονεξίας 
ὥστε ὑφίεσθαί τινα κακίω ἑτέρου εἶναι πρὸς τοὺς πολε- 
μίους. ὠφελεῖσθαι δ᾽ ἐδόκουν αὐτῷ καὶ πρὸς τὸ γιγνώσκειν 
ἀλλήλους ὁμοῦ σκηνοῦντες. ἐν δὲ τῷ γιγνώσκεσθαι καὶ 
τὸ αἰσχύνεσθαι πᾶσι δοκεῖ μᾶλλον ἐγγίγνεσθαι, οἱ δ᾽ 
ἀγνοούμενοι ῥᾳδιουργεῖν πως μᾶλλον δοκοῦσιν, ὥσπερ ἐν 

“ὁ σκότει ὄντες. ἐδόκουν δ᾽ αὐτῷ καὶ εἰς τὸ τὰς τάξεις ἃ ἀκρι- 
βοῦν “μεγάλα ὠφελεῖσθαι ΠΕ τὴν συσκηνίαν. εἶχον γὰρ 
οἱ μὲν ταξίαρχοι ὑφ᾽ ἑαυτοῖς τὰς τάξεις κεκοσμημένας 

[13] 

δὴ] η ἴῃ τὰβ. Ὁ. ἀσκεῖτο Ἁ, ἤσκητο 1). 
ἡ στρατιὰ] ὑ ὑπὸ τῆς στρατιᾶς 1.6. τὰ 25. ὥστε] ἁ ὡς . τῇ τάξει 
ἑκάστῃ" ἡ δὲ τάξις] τῇ τάξει" ἑκάστη δ᾽ ἡ τάξις Α.Ὁα. οὕτως Α. ὁμοῦ 
σκηνοῦν] ὁμοσκηνοῦν 1). ὅτι ἐν τῷ ὁμοῦ σκηνοῦν τοὺς στρατιώτας---ὄντες 1106- 
Υἱὰ5 ϑυϊᾶδβ ν. Συσκηνία. τοῦτο] τούτου Ὁ. ἀλλήλοις 1)... ε Ἰῃ Τ88. 
κακίω] ἐδειώτερον ὦ Α. δυϊάαβ. κακίω ἕτερον 10., 566 ω ἴῃ 188. γινώσκεσθαι 
ἀλλήλοις ).Ὁ. τὴρ ὁμοσκηνοῦντες :. ἐν γὰρ τὸ (510) Ὁ. δοκεῖ} 
ἐδόκει [).1.. τὴρ. τ. καὶ ὅτι ἐγίνωσκον ἀλλήλους, καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι. πᾶσιν ἐδόκει 
ἐγγίνεσθαι ϑυυῖϊάαδ, οἴ τιοχ ἀγνοοῦντες ῥᾳδιουργοῦσιν, ὥσπερ ἐν σκότει ὄντες. Ἐ 
Χεπορποηΐθ Ευβίδιῃ. Π]. Ρ. 230, 7: ᾿Ενταῦθα δὲ γράφουσιν οἱ παλαιοὶ καὶ ὅτι 
τὸ μὲν γινώσκειν ἀλλήλους αἰσχ. ποιεῖ, οἱ δὲ ἀγνοοῦντες ῥ. ὥσπερ ἐν σ. ὄ. ἐν] 
οἱ ἐν 1)... τηρ΄. τη. δηΐ. σκώτει γχὴ 26. καὶ εἰς τὸ τὰς] εἰς τὸ καὶ 

Α.α.Μ. μεγάλα] μέγα 10. νε Ὅ. ΘΥΆΒ5ΟῸ ροβύ α ΒΙ|ΚΧ6 λα ΒΙν6 ὡς, πάθη 
α 5111116 51} 100. λ. μεγάλως 1. ΟΟΥΓ. μεγάλα ΡΥ. συσκηνίαν]) ὁμοσκηνίαν Ὦ.. 
κεκοσμημένας Ὁ. τῇ. γϑορης581ηη8, Μ. κοιμωμένας ΔΑ... ΡΥ. κεκομημένας Ὦ., σ 
5.0. 

ταῦτα ν.] ταύταις τὰ ν. Ὁ. 

οἷα δὴ εἰς πλῆθος πρέπει] ἔχ ΔΑη- 
ἐπο]ορΊδ, ἐς ἀμφοτέρους ἔπρεπε, αἰϊα] 
ϑίθρῃ. ἴῃ ΤῊ 68. 

ταῦτα---ἠἡσκεῖτο] Οδΐεη. νο]. 8, Ρ. 
822: ᾿Ακηκοὼς εἰς ἄκρον ἠσκῆσθαί με 
τὴν ἀνατομικὴν θεωρίαν. ΑἸ1ὰ νΘγῸ] 
5]. οὕτὴ ϑοοιιβαῖνο ΠΟ] ΘΧΘΠΊΡΪα 
αἰτα ΒΙΘΡΒ. ἴῃ ΤΉ68., νϑ]αΐ ΟὙΘΡΌΓΙ 
εἰ λόγους ἀσκούμενοι κακίαν μάθοιεν, 
ἈΠΓΘΓ ΠῚ ΠΘΒΟΙΟ ουἼα8, ἀσκούμενος τὴν 
κυνικὴν ἄσκησιν ὑπὸ τῷ “Ροδίῳ. Ἡυ)ὺ8 
Βίπού 786. ἸΡΉΑΤῚ ΘΟΙΤΘΟΐοΟΓο5 Ἰπη ΡΟ 

ΠΌτῚ8 αυϊθυδβάδτιη Ἰηὐα]θγαηΐ ὑπὸ τῆς 
στρατιᾶς. (ὑεἴογαχη 5610]. ΑρΡΒΙΠΟΙΙ 
1πν Ὑν κἴά. πο. γὁ0]1. 2, γᾷ δύθ, 12: 

Τυμνάζεσθαι κυρίως ἐστὶ τὸ γυμνὸς 
(γυμνοὺς) ἀγωνίζεσθαι καὶ ἐκμανθάνειν 
εἴτε πολεμικὴν ἄσκησιν εἴτε ἁμιλλητη- 
ρίους ἀγῶνας---ὥσπερ, Ξ. ἐν τῇ Κύρου 
παιδείᾳ τὸν Κῦρον αὐτὸν ποιεῖν μετὰ 
τῶν ἑταίρων ἔγραψεν, ἀσκούμενον τὰ 
πολεμικά. 

25. ὑφίεσθαι --- εἶναι), ΑἸῖὰ Πυΐὰ8 
ΠΟΠΒΙΓΙΟΙΟΏΙΒ. ΘΧΘΙΊΡ]8 (16 Τη6 610 6Χχ 
Ἡ. αὖ. 7. 4, 9; δε (ὑὐταητηθηΐ. 4, 8. 6, 
αἰΐα]ῦ ΘΠ ΠοΙάοσ. δὰ (οοη. 12, 14; 
ΔΙ] ΕΧ ΔΏΔΌ. 2; 5» 5- 

ἐν τῷ γιγνώσκεσθαι) ΕοῃΒ 56 ΘΠ 0188 
νἱ θα γ 6588 1]. 5 5» 580. 5ΟΗΝ. 

26. κεκοσμημένας] Δ εγΡαπη 46. ΟΥ- 

Ὁ 
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σ ς ΄ 3 “ἤ , « Ψ ς Ἁ Ν Ἁ 

ὥσπερ ὁπότε εἰς ἕνα πορεύοιτο ἡ τάξις, οἱ δὲ λοχαγοὶ τοὺς 
λό ὑσαῦύ ἱ δὲ δεκάδα δεκαδ (ὃ ὀχους ὡσαύτως, οἱ δὲ δεκάδαρχοι δεκάδας, πεμπάδαρχοι 

27 πεμπάδας. τὸ δὲ διακριβοῦν τὰς τάξεις σφόδρα ἐδόκει 
αὐτῷ ἀγαθὸν εἶναι καὶ εἰς τὸ μὴ ταράττεσθαι καὶ εἰ ταρα- 
χθεῖεν θᾶττον καταστῆναι, ὥσπερ γε καὶ λίθων καὶ ξύλων 
Χ Ἂ ,ὔ » 57 Ἅ “- 

ἃ ἂν δέῃ συναρμοσθῆναι, ἐστι, κἂν ὁπωσοῦν καταβεβλη- 
μένα τύχῃ, ΡΝ αὐτὰ εὐπετῶς, ἢν ἔχῃ γνωρίσματα 
ὥστ᾽ εὔδηλον εἶναι ἐξ ὁποίας ἕκαστον χώρας αὐτῶν ἐστιν. 

“8 ἐδόκουν δ᾽ ὠφελεῖσθαι αὐτῷ ὁμοῦ τρεφόμενοι καὶ πρὸς τὸ 
Ὁ ᾽ 4 5η7 » ᾿ “ ἘΠ ἢ Ν Ν Υ 

ἧττον ἀλλήλους εθέλειν ἀπολείπειν, ὅτι εὡρα καὶ τὰ θηρία 
Ν , Α "᾽ ; ὔ Ε ν κ“ 

τὰ συντρεφόμενα δεινὸν ἔχοντα πόθον, ἢν τις αὐτὰ διασπᾷ 
ἈΠ 13...9 , 2 ,ὔ Ν 7 - ᾽ ᾿ 

29 ἀπ᾿ ἀλλήλων. ἐπεμέλετο δὲ καὶ τούτου ὁ Ἰζῦρος ὅπως μη- 
Ν 3, Ἂ “- 

ποτε ἀνίδρωτοι γενόμενοι ἐπὶ τὸ ἄριστον καὶ τὸ δεῖπνον 
εἰσίοιεν. ἢ γὰρ. ἐπὶ θήραν ἐξάγων ἱδρῶτα αὐτοῖς παρεῖχεν, 
ἢ παιδιὰς τοιαύτας ἐξηύρισκεν αἱ ἱδρῶτα ἔμελλον παρ- 
ἔχειν, ἢ καὶ πρᾶξαι εἴτι δεόμενος τύχοι, οὕτως ἐξηγεῖτο τῆς 
πράξεως ὦ ὡς μὴ ἐπανίοιεν ἀνιδρωτί. τοῦτο γὰρ ἡγεῖτο, καὶ 
πρὸς τὸ ἡδέως ἐσθίειν ἀγαθὸν εἶναι καὶ πρὸς τὸ ὑγιαίνειν 

Ν Ν νὰ 7 - . Ν ἣν » Ψ ᾿ 

καὶ πρὸς τὸ δύνασθαι πονεῖν, καὶ πρὸς τὸ ἀλλήλοις δὲ 
͵ὕ 5 Ν ε χω Ν Ἵ (ΟῚ γ ον 

πρᾳοτέρους εἰναι ἀγαθὸν ἡγεῖτο τοὺς πόνους εἶναι, ὅτι καὶ 
Ε΄ ΄-“ , ,7 ,ὔ 

οἱ πτποι συμπονοῦντες ἀλλήλοις πρᾳφότεροι͵ συνεστήκασι, 

πρός γε μὴν τοὺς πολεμίους “μεγαλοφρονέστεροι γίγνονται 
οἱ ἂν συνειδῶσιν ἑαυτοῖς εὖ ἠσκηκότες. 

δὲ οι. 1)... ᾿ΙηὐογριιησθηΒ ροβί λόχους. δέκαρχοι 1). ΟΟΥ̓Τ. 5.0. δε- 
κάδας] τὰς δεκάδας [).(α. σοτν. πεντάδαρχοι Ἀ. καὶ οἱ πεμπάδαρχοι 1). 
πεμπάδας) πεντάδας Α. ν οὖ πὖ ν] ΘΓ τ ΒΙΡΟΙ αδαὰ ΤῊ. Τὸν α. τὰς πεμπάδας 1). 
27. διακριβοῦν) ἀκριβοῦν 10. εἰ] εἰς τὸ εἰ Ὁ. ἃ οὐὴ. ἃ. α.«(80.ν. τὰς δῃϊ-, 
αὖ ΒΟΥ 6 Π ἀτιΠῈ νἹἀθαίΓ ἂν δέῃ. Υ. 24 5.21. ἔστι] ἔτι Α. ὁποσοῦν Ὁ. 
αὐτὰ] ταῦτα 1}. ἢν 1). ἂν Δ'α. χώρας ἕκαστον 1). 28. θέλειν ἀπολεί- 
πειν Α.α. ἂν ἐθέλειν ἀπολιπεῖν 1Ὁ συντρ.] ὁμοῦ τρ. 10. διασπάσῃ 1). 
20. ἐπεμελεῖτο 1). τούτου] τοῦδε 10. ἀνίδρωτοι] ὃ ὅσον ἀγαθὸν ἐν 
τῷ ἱδρωκέναι (α. τηρ. τὸ δ.] ἐπὶ τὸ δ. ἢ. ἐξ. αὐτοὺς ἐξ. Ὁ. 20. [λυ] 
ἐξεύρισκεν. ἤμελλον Α.α. παρασχήσειν [). ΘΟΟΥ̓Τ. 5.0. πράξαι 1). 
ΠΟΥ. πράξας Α.6. οἵ, αὖ νΙάοίαν, 1). ΡΥ. τι] τι ἄλλο 10. ἡγεῖτο] ἤδει 
Δ. οἵ ἔογίαββθ Οα., ἴῃ 4.0 ἴδτη δηρ᾿ι8θ Βουρύατηῃ ἡγεῖτο αἵ ἤδει 50 6888 ν]αθαίτιν 
τη α]τατηαῖιθ βουϊρύιγα αἸΠογαῦ 8}0 ΒΘ ΘΠ] ἡγεῖτο. πονεῖν] τι πονεῖν 1). 
πραότερον Ἀ.1). συνείδωσιν Α. ξυνείδωσιν 1). 

αἸη1 115. τ] τὴ τιϑιταὔαχη 18 πὶ ἨΟΠ,. 28. συντρεφόμενα] Πα θηη Βοη θη 
11. ΓΤ, τ: Αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηθεν ἅμ᾽’ Οὐμημηηθηῦ. 2, 53, 4, δρυᾶ Ρ]αίατγοι. 
ἡγεμόνεσσιν ἕκαστοι Οα. 1, 157. οἴ Μοι. Ρ. 4 ἃ. ΗὔΤΟΗ. 
Ρᾶββϑη. Πιοηυβ. Δηΐ. Βοιη. νο]. 1, 20. ἀνιδρωτί] δι] 48 ἴῃ ᾿Δνιδιτὶ, ΘΧ 
Ρ. 212 ο΄. Ὅχοη: ᾿Εκοσμεῖτο ἐν τοῖς ἢ.]. : ̓Ανιδρωτὶ πρὸς τὸ ἄριστον οὐκ 
ἀγῶσι μετὰ τοὺς προμάχους" 10. Ρ. ἤρχοντο οἱ τοῦ Κύρου στρατιῶται, διὰ 
ύρι : ᾿Εξῆγε κεκοσμημένην τὴν στρα- τὸ ἡδέως ἐσθίειν καὶ ὑγιαίνειν. 
τιάν. ΠΌΟΤΎΤΟΘΗ. 
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“ 3». ,.6 “ ἂΝ Ν ’ “ ς Ν 

Κῦρος δ᾽ ἑαυτῷ σκηνὴν μὲν κατεσκευάσατο ὠστε ἱκανὴν [15] 
ἔχειν οὺς καλοίη ἐπὶ δεῖπνον. ἐκάλει δὲ ὡς τὰ πολλὰ τῶν 
ταξιάρχων οὗς καιρὸς αὐτῷ δοκοίη εἶναι, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ 
τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν δεκαδάρχων τινὰς καὶ τῶν πεμπα- 
δάρχων ἐκάλει, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τῶν στρατιωτῶν, ἔστι δ᾽ 
ὅτε καὶ τὴν πεμπάδα ὅλην καὶ δεκάδα ὅλην καὶ λόχον 
ὅλον καὶ τάξιν ὅλην. ἐκάλει δὲ καὶ ἐτίμα ὁπότε τινὰς ἴδοι 
τοιοῦτόν τι ποιήσαντας ὃ αὐτὸς ἐβούλετο ποιεῖν. ἦν δὲ τὰ 
παρατιθέμενα ἀεὶ ἴσα αὐτῷ τε καὶ τοῖς καλουμένοις ἐπὶ 
δεῖπνον. καὶ τοὺς ἀμφὶ τὸ στράτευμα δὲ ὑ ὑπηρέτας ἰσομοί- 
ρους πάντων. ἀεὶ ἐποιεῖτο" οὐδὲν γὰρ ἧττον τιμᾶν ἄξιον 
ἐδόκει αὐτῷ εἶναι τοὺς ἀμφὶ τὰ στρατιωτικὰ ὑπηρέτας οὔτε 
κηρύκων οὔτε πρέσβεων. καὶ γὰρ πιστοὺς ἡγεῖτο δεῖν 
εἶναι τούτους καὶ ἐπιστήμονας τῶν στρατιωτικῶν καὶ 
συνετοὺς, προσέτι δὲ καὶ σφοδροὺς καὶ ταχεῖς καὶ ἀόκνους 
καὶ ἀταράκτους. πρὸς δ᾽ ἔτι ἃ οἱ βέλτιστοι νομιζόμενοι 
ἔχουσιν ἐγίγνωσκεν ὁ Κῦρος δεῖν τοὺς ὑπηρέτας ἔχειν, καὶ 
τοῦτο ἀσκεῖν ὡς μηδὲν ἀναίνοιντο ἔργον, ἀλλὰ πάντα νο- 
μίζοιεν πρέπειν αὑτοῖς πράττειν ὅσα ὁ ἄρχων προστάττοι. 

ΚΕΦ. Β. 
» Ν Ἁ 3 3 ͵7ὔ «ε “"᾿ ς ’ ΓΝ 

Δεὶ μὲν οὖν ἐπεμέλετο ὁ ἴάῦρος, ὁπότε συσκηνοίεν, 
[4 » ᾿, ,ὔ 4 ͵ » ᾿ς γ 

ὅπως εὐχαριστοτατοί τε ἅμα λόγοι ἐμβληθήσονται καὶ 

, 30. δ᾽ ἑαυτῷ Α. δὲ αὑτῷ Οα.. δὲ αὐτὸς Ὁ. ὥστε ἱκανὴν ἔχειν͵ ὡς ἱκανὴ 
εἴη Ὁ. ᾿δεῖπνον τὸ δεῖπνον Ὦ. ταξιαρχῶν Α.6. αὐτῷ] αὐ- 
τοῖς ΑΕ. ρζ., υὐ ν!αοίατ. λοχαγῶν καὶ τῶν οτη. Α.(.. τηρ΄. Γ. δεκα- 
δαρχῶν Ε. “πενταδαρχῶν Α. πεντεδαρχῶν Ὁ. οὖ μπ'᾿ τη. Γ. ΒΌΡΕΟΥ τ. πεμ- 
παδαρχῶν Ι,. ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τῶν λ.] ἔστιν ὅτε καὶ τῶν λ. Ὁ. τὴν πεμ- 
πάδα] τὴν πεντάδα Ἀ. πεμπάδα 9. καὶ δεκάδα ὅλην ἴζ. ἐκάλει καὶ δεκάδα 
ὅλην ΟΟ. ἐκάλει δὲ καὶ δεκάδα ὅλην 0.Η. οι. Δ.α. καὶ λόχον ὅλον καὶ τάξιν 
ὅλην (α. τηρ. ΓΤ ὅτε (. καὶ ὁπότε Ἡ. τοιοῦτο Α.}. αὐτὸς] πάντας 
2).α. τιρ. τὰϊ μὲν 84, 6. 5, ΨΥ: αὐτῷ τε] αὐτῷ Α. δεῖπνον] τὸ 
Εν. δα. (.ΥὙ. 21. ἀεὶ πάντων Ὦ. ἐποίει . προσέτι] ἐ ἔτι ἢ). 
ἀταράχους 1)... οοΥτ. τ. πρὸς δ᾽ ἔτι] πρὸς δὲ τούτοις 10. πρὸς τούτοις καὶ, 
ΒΌΡΕΥ πρὸς Δα αϊο δὲ, Ο΄, τηρ΄. Γ΄ ἃ] ὅσα 1).6. τη. τ. αὐτοῖς Α.1).α. 
πρέπειν τὸ τοῖς ὑπηρέταις πρέπον τηρ. . ὁ] οπὶῖ. Α.6. οἱ πὶ πῃ. τ. δα αἱΐ 
ἂν ὁ 1,., αὕὔ 10. Ἰύασαο ἅρχων 5οΥ! 6 πα απ νἹἀδίαγ, αἱ 27. ἅν. προστάττοι] 
σράττοι 1). ΠΟΙΥ. 8... 1. ἐπεμελεῖτο 1). 

21. ὑπηρέτας] (ὑοηῖ. 46. Πϊ5 ὑπη- :. Οοηΐ. ΡΙαι, Μοτ. Ρ. όϑο Α. 
ρέταις, ὈΪΘΙ ΠῚ] 6 ὨΏΓ1Β ᾿τη ροΓΔΙΟΥΊ 8, εὐχαριστότατοι] ΟὙΘΡΌΓΙ. ἐπι γ 12. 
ΤΆΤΟ Ῥαρηδηθθαβ, δ. Τατὶς. ϑοῦῖρ- ἘΒοῖί. νο]. 7, ρατί. 2, ρ. 1343.8: Συμ- 
ΤΟΥ ΠῚ Πη1]1. γΟ]. 2, Ρ. 250. πόσια δὲ Σωκρατικὰ διὰ σπουδαίων καὶ 

ὅσα ἔχουσιν εδ8ῦ 6 πηο.θα8, πὖ [,Δ1, γελοίων ἐκφέρονται, τουτέστι διά τινων 
Οςϑβαν ποο μαϑοί. ΒΟΉΝ, εὐαρέτων λόγων καὶ συνετῶν καὶ ἀναγ- 

[16] 
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ΝΕ ἐν ὁ ᾽ 5 ἂν " 
ἀφίκετο δ᾽ οὖν καὶ εἰς τόνδε 

Ν Ν ΄ 

ποτὲ τὸν λόγον. ἾΑρά γε, ἐφη, ῶ ἄνδρες, ἐνδεέστεροί τι 
« “ Ἁ σι 

ἡμῶν διὰ τοῦτο φαίνονται εἰναι οἱ ἑταῖροι ὅτι οὐ πεπαί- 
ΧΝ »Ν 

δευνται τὸν αὐτὸν τρόπον ἡμῖν, ἢ οὐδὲν ἄρα διοίσειν ἡμῶν 
5 “ ,ἤ 7 ᾽ 3 ὥ Ν 

οὔτ᾽ ἐν ταῖς συνουσίαις οὔτε ὅταν ἀγωνίζεσθαι πρὸς τοὺς 
7 Ψ ς ΄ ε Α Ἄ; 3 » 

“πολεμίους δέη; καὶ Ὑστάσπας ὑπολαβὼν εἰπεν, ᾿Αλλ 
- “ 5᾽ὕ ΧΝ 7 “᾽ Ἵ, 

ὁποῖοι μέν τινες ἐσονται εἰς τοὺς πολεμίους οὔπω ἔγωγε 
ΠΝ 3 ΄, - , Ν κ᾿ χ 
ἐπίσταμαι" ἐν μέντοι τῇ συνουσίᾳ δυσκολοι ναὶ μὰ τοὺς 
θεοὺς ἔνιοι αὐτῶν φαίνονται. πρῴην μέν γε, ἔφη, Κυαξά- 
ρης ἔπεμψεν εἰς τὴν τάξιν ἑκάστην ἱερεῖα, καὶ ἐγένετο κρέα 
ἑκάστῳ ἡμῶν τρία ἢ καὶ πλείω τὰ περιφερόμενα. καὶ ὶ ἤρξατο 
μὲν ἀπ᾽ ἐμοῦ τὴν πρώτην περίοδον περιφέρων: ὅτε δὲ τὸ 

΄ ΓΑ ᾽ὔ 2 Ἁ ΘΙ ΟΤ ΗΝ - 

δεύτερον εἰσηει περιοίσων, ἐκέλευσα ἔγω ἀπὸ τοῦ τελευ- 
, "ἢ ’ ᾽ὔ Ἂ 3 

3 ταίου ἄρχεσθαι καὶ ἀνάπαλιν περιφέρειν. ἀνακραγὼν οὖν 
“ Ν Ν Ν 4 “ “ 

τις τῶν κατὰ μέσον τὸν κύκλον κατακειμένων στρατιωτῶν 
Ἂ "75 ὕ “ Ἁ 5ῸᾺΝ 3) 5 Ν :)}} 35.1.3. δὉ “ 

Μὰ Δί, ἐφη. τῶνδε μὲν οὐδὲν ἰσον ἐστὶν, εἰγε ἀφ ἡμῶν 
“ » “ Ἷὰ 3 ΝΝ ’ὔ 

γε τῶν ἐν μέσῳ οὐδεὶς οὐδέποτε ἄρξεται. καὶ ἐγὼ ἀκούσας 
» ᾿ 2 “5᾽ ΄- ΄ "7 ν 3 ᾿, 5 ἂν 

ηχθέσθην, εἴ τι μεῖον δοκοῖεν ἔχειν, καὶ ἐκάλεσα εὐθὺς 
ΘΌΥΟΝ Χ “4 Ν ’ὔ σι 3 Ψ ε ’ 

αὐτὸν πρὸς ἐμέ. ὁ δὲ μάλα γε τοῦτο εὐτάκτως ὑπήκουσεν. 

παρορμῶντες εἰς τἀγαθόν. 

τὸ ἀγαθόν Ὦ. ἀφ. --- λόγον οτῃ. Α. δ᾽ οὖν] δὲ ;. εἶναι ΟΤη. Ὁ. 
ἕτεροι Α.α. διοίσουσι 2. ὑστάσπης Α.ἃ. ὁ ὑστάσπης Ὁ). ναὶ 
εγαβιῦ Ὁ. ἔνιοι οτη. 1). Ροβῇ αὐτῶν ΒΚ. αὐτῶν] ἤδη δῃηίθ που δα. Ὁ. Ροϑβί 
Ποῦ 8.ν. τ. α. κυαξάρης τότε δῃϊ6 κ. Δα. Α. Ροβῦ κ᾿ ῥα ῃοῦ5 ᾿πῖγα ρΡοβ 8 
α. ὅτε δηΐθ κ' 0. ἐγένοντο Α. οἷ 8. Υ. ΡΟΒΙΐΟ Γ. ετὸ . κρέα ροϑὲ 
τρία 10). ἢ ῬΡοϑῦ τρία οτη. Δ.. 5.ν.1. μὲν] μὲν δὴ 0. ἐμοῦ] ὁ μά- 
γειρος 86α. ῥ. οἵ τηρ΄. ἃ]. τη. 1. περιήει εἰσοίσων Δα. νγ. πάλιν Α.α. 
ΠΟΥΓ, ΒΟΥ. περιφέρειν] περι 5.Υν. Ὁ). 8. ἀνακειμένων 1). εἴγε] εἰ Ὁ 
οὐθεὶς ΔΑ. ἠχθέσθην τε 10). δοκοίη 1). ἐκάλεσα] ἐκέλευσα ἃ. Ῥγ. 

, Ν ᾽ ’ “ Ἁ ν᾿ ΄“ καίων καὶ ἀξίων σπουδῆς, καὶ διὰ τῶν 
’ 

πρὸς εὐθυμίαν καὶ ἡδονὴν κινούντων, 
ἃ 5 ΄ οὗς εὐχαριτωτέρους λόγους εἰναί φησιν 

46, 47. Ταθ]]ον85 7. 1, 19, Ὑστάσπας 
ΠΟΠΒίδηΐοΥ 7, 4, εἴ 8,4. Θιυοάᾶ οοτη- 
τηθηααΐ ᾿Αράσπας εὖ Γαδάτας 5]11]}1{6} 

ὁ Ξενοφῶν, ὡς πρὸς χάριν κινοῦντας" 
διὰ μὲν γὰρ τῶν περὶ ἀρετῶν λόγων 
κοσμεῖται τῶν σοφῶν τὸ συμπόσιον, 
διὰ δὲ τῶν χαριέντων πρὸς εὐθυμίαν 
κινεῖται. (υ]ὰ5 σοαοχ ΝΊΠπάοὉ. εὐχα- 
ριστοτέρους. Ηθντηορθηο8 10. νοὶ]. 3; 
Ῥ. 444.το: ᾿Αεὶ μὲν οὖν ἐπεμελεῖτο ὁ 
Κῦρος, ὁπότε συσκηνοῖεν, ὅπως εὐχά- 
ριτές τε λόγοι ῥηθήσονται καὶ παρορ- 
μῶντες εἰς ἀ ἀρετήν. Ὅι οοαα. Μομπδο. 
οἱ ΝιπάοὈ. εὐχαριτώτεροί τε. Πὶς εὐ- 
χαριτώτατοι τηδ]οαῦ ΔίΘΡΠΔΏ18, ΟἸ]18 
ψοσα}1 ΘΧϑηρ]α ἴθγα ϑαηΐ ἀαθ]α, αὖ 
ἀϊοίατῃ δα ΤΠ68.  θρμδηὶ. Υ. δα 8.11. 

Ὑστάσπης ᾿ἸΌΤῚ ὮΪΟ οὐ Τρ; 4: 2; 

586 06 ἀδργναύμμ, τὖ ΑἸΧῚ δα 5, 4.1 
ἐγένετο] Εδάθηη ατιδ ὨἸΟ Ἰπίου δἰη- 

Θ.] θη οὖ Ρ] αγ]θιη στη ΠΘαΪΓΟ Η]τι- 
γΆ]15 σΟΠ]πηοίιπη ΠΙΡΓΟΥ τη. νΑΡΊΔΙ]Ὸ 
εϑῦ 1Ἰητα δ᾽]ιιοῦθβ. Οαἰθτιβ 10015 οτα- 
Ὠἰθτι8 ὨΙΠ1]Ο Ρ] 5 ὑπ] αθπαιτιπηὶ νἱ ἀϑυὶ 
αυδηη 110] ν6] ΟΥΩΠ65. ἴῃ ΠΘυ ΤῸ Θ0η- 
Βθηϊπηΐ, ΑἸΧῚ ΡΓδΙ. δα Απαῦ. ρΡ. ΧΙ. 

ἤρξατο] ὁ μάγειρος Δα απο η τη 
ΠΟῺ ΠΉΪΠΒ. ΒῸΡΟΥν οι ΠῚ ἢϊς αδτη 
5. 4, ὍὌὈΙῚ ἄρξεται, ΡγϑοΒου πὰ αι ΠῈ 
ἄρταμος 510 ἸθΙάΘη) Ῥάι}]0 ροβῦ, πρὶ 
Ἰύθση 1]]αΐτιπὶ μάγειρος, φιοα νἱχ οΥἸο6]- 
Ὀ116 Πϊς, 1116 ἄρταμος ΒΟΓΊΡΒ1586. Χο- 
ΠΟΡΠοηίοριη. 
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ὡς δὲ τὰ περιφερόμενα ἣ ἧκε πρὸς ἡμᾶς, ἅτε, οἶμαι , ὑστάτους 
λαμβάνοντας, τὰ μικρότατα λελειμμένα ἦν. ἐνταῦθα δὴ 
ἐκεῖνος πάνυ ἀνιαθεὶς δῆλος ἦν καὶ εἶπε πρὸς αὑτὸν, Τῆς 

«τύχης, τὸ ἐμὲ νῦν κληθέντα δεῦρο τυχεῖν. καὶ ἐγὼ εἶπον, 

- 

᾿Αλλὰ μὴ φρόντιζε αὐτίκα γὰρ ἀφ᾽ ἡμῶν αὖ ἄρξεται καὶ 
σὺ “πρῶτος λήψει τὸ μέγιστον. καὶ ἐν τούτῳ περιέφερε τὸ 
τρίτον, ὅπερ δὴ λοιπὸν ἢν τῆς περιφορᾶς. κἀκεῖνος ἔλαβε: 
κατ᾽ ἔδοξεν αὑτῷ μεῖον λαβεῖν" κατέβαλεν οὖν ὃ ἔλαβεν ὡς 

ἕτερον ληψόμενος. καὶ ὃ ἄρταμος οἰόμενος αὐτὸν οὐδέν τί 
δεῖσθαι ὄψου, ᾧχετο παραφέρων πρὶν λαβεῖν αὐτὸν ἕτε- 
ρον. ἐνταῦθα δὴ οὕτω βαρέως ἤνεγκε. τὸ πάθος ὦστε ἀνή- 
λωτο μὲν ὃ εἰλήφει, ὅσον δ᾽ ἔτι αὐτῷ λοιπὸν ἦν τοῦ ἐμ- 

οἴομαι Α.α. σμικρ. Ὁ. ἦν] ἐγένετο Ὦ. αὑτὸν] αὐτὸν Α.α. ἑαυ- 
τὸν Ὦ. βληθέντα α. οοΥν. 5.0. δεῦρο τυχεῖν] εὐνορ δον Α.(. σοτγ. 
ἜΣ: δεύτερον τυχεῖν Β. ς αὖ οἵα. ἢ. λήψει Β. λήψῃ Α.}).α. 
τοσούτῳ Ὠ. ἔλαβε. κᾷτ᾽ ἔδοξεν αὐτῷ μεῖον λαβεῖν. κατέβαλεν οὖν Α.(. ργ., 
ΗΪἶδὶ χαρά κατέβαλλεν ΒΑΡ αἶδδο ν᾽ ἀδίαν ῬΥ. δαρρ]εῦ δαΐθη μοϑβί ἔλαβε τηρ΄. Τ΄ 
μετ᾽ ἐμὲ δεύτερος" ὡς δ᾽ ὁ τρίτος ἔλαβε εἰ αὐτῷ μεῖον 5.ν. δουρὶ αὐτὸν ἀπξν 
αὐτοῦ. Οὐμα α. ΡΥ. σοηβοηῖϊξ Η., πἰϑὶ ψαοά ἔλαβεν. κἄτ', εὐ Ϊ,., Π15] αυοά 
ἔδοξεν αὐτῷ μεῖζον αὐτοῦ λαβεῖν ΒΟΥ. ἔλαβεν μετ᾽ ἐμὲ δεύτερος" ὡς δ᾽ ὁ τρί- 
τος ἔλαβεν καὶ ἔδοξεν αὐτὸν μεῖζον ἑαυτοῦ λαβεῖν, καταβάλλει ἢ. Αᾶ αὖ 
ψ 8 ]ςΚ. ῃούαν] ἔδοξεν αὐτῷ μεῖον λαβεῖν εχ 1.Μ. μεῖον οχ Ν., αὐτῷ οχ Κ., 
κατέβαλεν οὖν εχ Μ. ἄρταμος] μάγειρος 1).α. πηρ΄. τ΄. οὐδὲν απ 
οἰόμενος 10. οὐθέν Ἀ. τι] ἔτι 'Χ. ροϑβῦ δεῖσθαι 1). 5. οὕτως Α.Ὁ. 
μὲν] αὐτῷ εαἀὰ. Ὁ. οἵ 5.ν. ἃ. τ. εἰλείφει 1). ὅσον] ΔΤ] ὄψον. Ῥοϑί 
αυοά ὃ οἴη. Α. οὖ αὖἱϊ ΡΥ. ᾿η εγρυηχογαῦ ροϑῦ εἰλήφει, ΠΟΥΤ. ροϑύ ὄψον, ἃ. ργ., 
πα 5. ν, τ΄. αὐ Ὁ. δ᾽ ἔτι] δέ τι Α.(. δὲ ἔτι 1). ἐμβάπτεσθαι ἐμβάμ- 
ματος Κ. ἐπεϊοἰοηὶς ῬὨΠΘΙΡΏ 8, Πφιναηυῖηῖς (ἀΔ ὈΓΙΘ 115. 

3. 5 
εν 4. περιέφερε] ὁ μάγειρος, 4] οἱ ἴῃ 

ἄρξεται 1Ἰη16]]Προηα 5 ογαῖ. ΘΟΗΝ. 
ἕτερον] Δ]ιαη. Ν. Α. 2. τι: «Τῆς 

μοίρας τῆς μείζονος ἁρπακτικὸς, ὡς ὁ 
Πέρσης ὃ παρὰ Ξενοφῶντι τῷ χρυσῷ. 
Θυἱ 8ῃ αι παρ αοτὶς ἴῃ ΠΡΟ 800 μεῖ- 
ζον οουΐο 16] ποη ροίββί. ᾷρο ΠΠῦτοβ 
ΟΡΕΙΠΊΟΒ. 5 βθαααΐα5, αὐτὴ ἴῃ ἀ6- 
ΓΘΡΙΟΥ ΠῚ βουϊρίαγα ΣΝ ἸΠίον' 56 
Ἑοηνθηϊδηῦ πρῶτος εἴ μετ᾽ ἐμὲ δεύτε- 
ρος, Π1Π1] ἀαΐθι ἴῃ ΠΟΥ ἢ Βουϊρύαγα 
8:0 αυοα τορυθμθπἀαΐαν, ΒΌΆΒΙ]Δϊο ἸΘν] 
ΤΏΘΠΔΟ αὐτῷ ρῥῖῸ αὑτῷ, ὑπᾶδ 8] [θυ 
ΟἸΠΠἾ5. οϑὺ Θῃαΐϑ. Οοηξ, δαΐοπη ουτη 
μεῖον λαβεῖν 8. 53, εἴτι μεῖον δοκοῖεν ἔχειν. 

παραφέρων) Αἴμρη. 9: Ρ. 380 ἢ: 
Ἔδοξεν οὖν ἐπ᾿ ἄλλο τι τῶν παραφερο- 
μένων τὰς χεῖρας ἐπιβάλλειν. καὶ ὁ 
Οὐλπιανὸς ἔφη--ποῦ κεῖται τὸ παρα- 
φέρειν. καὶ ὁ Μάγνης ἔφη, ᾿Αριστοφά- 
νης ἐν Προαγῶνι, Τί οὐκ ἐκέλευσας 

παραφέρειν τὰ ποτήρια; Σώφρων ὃ 
Γυναικείοις ---- Παράφερε, Κοικόα, τὸν 
σκύφον μεστόν. καὶ Πλάτων δ᾽ ἐν Λά- 
κωσιν ἔφη, Πάσας παραφερέτω. Αλε- 
ξις Παμφίλῃ, Παρέθηκε τὴν τράπεζαν, 
εἶτα παραφέρων ἀγαθῶν ἁμάξας" ΤΙ, 
Ρ. 464 ́, ΑΙ ρᾳ585β. ΠΌΤΟΗ. Οοηΐ. 
ΑΥ̓Ώ6Β. ἀῦργρι. Ρ.1τογ . 

5. ὥστε ἀνήλωτο μέν εἴς.] Οοπῖ, τς 
1. 4: Τοσοῦτον διήνεγκε τῶν ἄλλων 
βασιλέων, ὥσθ᾽ ὁ μὲν Σκύθης ἀγαπῴη 
ἂν εἰ τοῦ ἑαυτοῦ ἔθνους ἄρχων διαγέ- 

νοιτο, Κῦρος δὲ κι τι λ. 5΄121115 Τη6Π|- 
ὈΓΤΟΓΌΙΏ ΡΕΓ μὲν οὖ δὲ ἀἸνΊ510 4, 2, 46; 
Βοιῶ»: 4.7.8} 18 10]. 

τοῦ ἐμβάπτεσθαι] Μεάϊτη ε6βΐ, οα- 
7085 Θχθϑίηρὶῶ ν. ἴῃ 765. Πθρῃ ΔΗ]. 
Βοϑθτσαίο δαΐθιη ὅσον Βυ]αΐα 69΄ ο0η- 
ΒΕ Ο10, 51Π}}}}8 'ΓΓΠΘοοΙΐθο το, 52: Τὸν 
τὸ πιεῖν ἐγχεῦντα, εὖ ΑὐϊοιηθαοὨ[15 
ΑἸτ. Ὀ.12,24;4: Εἷς ἔφερεν τὸ φαγεῖν. 
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βάπτεσθαι, τοῦτό πως ὑπὸ τοῦ ἐκπεπλῆχθαί τε καὶ τῇ 
τύχῃ ὀργίζεσθαι δυσθετούμενος ἀνέτρεψεν. ὁ μὲν δὴ λο- 
χαγὸς ὁ ἐγγύτατα ἡμῶν ἰδὼν συνεκρότησε τὼ χεῖρε καὶ τῷ 
γέλωτι ηὐφραίνετο. ἐγὼ μέντοι, ἔφη. προσεποιούμην βήτ- 
τειν οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐδυνάμην τὸν γέλωτα κατασχεῖν. 
τοιοῦτον μὲν δή σοι ἕνα, ὦ Κῦρε, τῶν ἑταίρων ἐπιδεικνύω, 

6 ἔφη. ἐπὶ μὲν δὴ τούτῳ ὥσπερ εἰκὸς ἐγέλασαν. ἄλλος δέ[] 
57 ἴω τὰ ὋΣ Ἁ Χ 53 ΄ Ἕ 57 

τις ἔλεξε τῶν ταξιάρχων, Οὗτος μὲν δὴ, ὦ Κῦρε, ὡς ἔοι- 
Κε Ὁ “ ὃ Κ λ 5 7] ἐ μὴ δὲ ε ΟἿ ὃ ὃ ἊΨ ς ἴω 

ν᾽ οὕτω δυσκόλῳ ἐπέτυχεν. ἐγὼ δὲ, ὡς σὺ διδάξας ἡμᾶς 
Ἁ 4 5 "4 ΟΣ σὰ “4 Χ ς ων 

τὰς τάξεις ἀπέπεμψας καὶ ἐκέλευσας διδάσκειν τὴν ἑαυτοῦ 
“ ’ὔὕ ἃ ᾿Ν ΄- ’ὔ δ 

ἕκαστον τάξιν ἃ παρὰ σοῦ ἐμάθομεν, οὕτω δὴ καὶ ἐγὼ, 
Ὁ ᾿ φι, » Ἄ » Ἂ 5,7 “ ἤ 

ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι ἐποίουν, ἐλθὼν ἐδίδασκον ἕνα λόχον. 
καὶ στήσας τὸν λοχαγὸν πρῶτον καὶ τάξας δὴ ἐπ᾽ αὐτῷ 
ἄνδρα νεανίαν καὶ τοὺς ἄλλους ἡ μην δεῖν, ἔπειτα στὰς 
ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν βλέπων εἰς τὸν λοχαγὸν, ἡνίκα μοι 

7 ἐδόκει καιρὸς εἰναι, προϊέναι ἐκέλευσα. καὶ ἁνήρ σοι ὃ νεα- 
νίας ἐκεῖνος προελθὼν τοῦ λοχαγοῦ πρότερος ἐπορεύετο. 
καὶ ἐγὼ ἰδὼν εἶπον, Ανθρωπε, τί ποιεῖς : ; καὶ ὃς ἔφη, 1Προ- 

ἔρχομαι ὥσπερ σὺ κελεύεις. κἀγὼ εἶπον, ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἐγὼ 

σὲ μόνον ἐκέλευον, ἀλλὰ πάντας προϊέναι. καὶ ὃς ἀκούσας 

ὀργ. τῇ τι δυσφορούμενος 1). οἱ οοτΥ. α. ἀνέστρεψεν Ἀ.α. 
συνεκρότησέν με τὼ Ὁ. ηὐφραίνετο---γέλωτα α. πιρ΄. 1., η46 γέλωτα ΡΓ. ἴῃ 
γέλωτι πη αἰαν]ῦ ΘΟΥΥ. ηὐφράνετο (516) -- γέλωτα Τι τηδ ̓  Ὑ: γέλωτι -- τὸν ΟΙΏ. Δ. 
ἡδυνάμην α. καταχεῖν Α. κατέχειν τὸν γέλωτα 10. τοιοῦτον μέντοι σοι ἕν 
λέγω (1. 6. ἕνα ἐγὼ) ὦ κῦρε 10. ἑτέρων (ἃ. ΘΟΥΤ. 5. ν. ἔφη οπι. 1). 

κι τούτῳ Ν. τοῦτο Α.1).(,, τοῦτον (. 8.ν. 6. ταξιαρχῶν" οὕτως Ὠ. ὦ 
κῦρε] ἔφη ὦ ὦ κῦρε, α. 5.ν.τ. ὦ ̓κῦρε ἔφη 1). Ηἰἴο δυΐθιη τὴρ. Δ. ἐν συμποσίῳ 
διάλεξις κύρου καὶ τῶν στρατηγῶν, πὖ (. Ρδ.]Ὸ δηΐθ. δυσκόλως Δ.(Ε. ργ. 
ἐνέτυχεν 1).(ὐ. σον. ἔπεμψας ἈΑ.α. ἃ] τὰ Α.6. ρζγ. λόγον ἃ. ΡΥ. 
δὴ] δῆτα }).(.. τηρ΄. τ. αὐτὸν Α.(. εὐ ὦ 8. ν.Υ. ἡ] ἃ Δ.6., ἣ οοιτ. 
φόμην Α.Ὁ. λοχαγὸν] λοχαγωγὸν Ε. ΡΟΒΙΓ18 1ηἴτὰ γω ΡαΠΟΙΙΒ οὗ 8. ν. 
λόχον. λόγον ἴοτί. 1). ΡΥ.» πὰς λόχον, αἱ 1. εἶναι καιρὸς Β. τοῦδ ΤΣ 
1). οὖ οουσ. α.. αὰϊ ἢἰϊς τηρ΄. σημείωσαι. ἡ. ἁνὴρ] ἀνὴρ ΔΑ.Ε. ργ.; ὁ 8. ν. Τ΄ 
ὁ ἀνὴρ 9).ἴ,. προσελθὼν }. λοχαγωγοῦ (., ρα ποῖ! ᾿ηἴτα γω βοβ δ, 566 
ῬΓ. ξοτῦ. λοχαγοῦ τοῦ. Ῥοβί απο ἔμπροσθεν αἀα. Ὁ. εἱ 6. τηρ'. Υ΄. καὶ 
ἐγὼ] καὶ 10. ὦ ἄνθρωπε 1). προέρχομαι] ε ἔρχομαι Ἀ.Ε. ΡΥ.» προ 
ΒΝ ΕΣ κἀγὼ 10. καὶ ἐγὼ Α.α. οὐκ ἐγὼ] ἐγὼ οὐ Ὁ. προσιέναι ῃ.8. 
ΟΟΥ͂Υ. 

τῷ γέλωτι ηὐφραίνετο) ἴδαϊ 1η6]- 7. ἁνὴρ---ἅνδρες] Ν. δὰ 2, 3, 18. 
σϑθδῦ νε] τ Ιου] ἀεἸθοίαραΐτιν. 5ΟΌΗΝ, βαπάθιη 11 ΓΑ ΊΟπ ἸΠΟΌ]Α τ τη0η- 
Ῥοίία8. ῥυϊαβ, αὖ 8, 1,323: Χαίροντα Βίγαῃί ΠΠὈΥ] ἴῃ ΟᾺΡΙΙοὶ κἀγὼ, ΠΟΡ ΠῚ 
ὑβριστικῶς γέλωτι. ῬΥΒ. ἴα βουιρύτπιπι ἴῃ δα. νοῖξ., ἴῃ 

6. ἐλθὼν] Ν. δα 421,12. 118 καὶ ἐγὼ πί 5. 6 οὐ 4110]. Υ. 
ἄνδρα νεανίαν] Νοιηϊηδᾷ ὈΧΌΠΘΠΣ ῥγεοῖ, δα ΑΔ}. Ρ. ΧΙ]. 

ῬΙοροπη. 5ΟΗΝ, 
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“- ῳ ᾿Ν Ν 7 5 ᾽ 5 ΄ 

τοῦτο μεταστραφεὶς πρὸς τοὺς λοχίτας εἶπεν, Οὐκ ἀκούετε; 

ἔφη, λοιδορουμένου : Ἵ προϊέναι, ἐφη, πάντας κελεύει. καὶ 

ἅνδρες πάντες παριόντες, τὸν λοχαγὸν ἦσαν πρὸς ἐμέ. 

8 ἐπεὶ δὲ ὁ λοχαγὸς αὐτοὺς ἀνεχώριζεν, ἐδυσφόρουν καὶ 

ἔλεγον, Ποτέρῳ δὴ πείθεσθαι χρή: ; νῦν γὰρ ὁ μὲν κελεύει 
προϊέναι, ὁ δ᾽ οὐκ ἐᾷ. ἐγὼ μέντοι ἐνεγκὼν ταῦτα πράως ἐξ 

ἀρχῆς αὖ καταχωρίσας εἶπον μηδένα τῶν ὄπισθεν κινεῖ- 

σθαι πρὶν ἂν ὁ πρόσθεν ἡγῆται, ἀλλὰ τοῦτο μόνον ὁρᾶν, 
, ΄“΄ ’ γ » Α͂ » ο 

9 πάντας τῷ πρόσθεν ἕπεσθαι. ὡς ὃ εἰς Πέρσας τις ἀπιὼν 
ἦλθε πρὸς ἐμὲ καὶ ἐκέλευσέ με τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔγραψα 

οἴκαδε δοῦναι, κἀγὼ, ὁ γὰρ λοχαγὸς ἤδει ὅπου ἔκειτο ἡ 
ἐπιστολὴ, ἐκέλευσα αὐτὸν δραμόντα ἐνεγκεῖν τὴν ἐπιστο- 

λὴν, ὁ μὲν δὴ ἐ ἔτρεχεν, ὁ δὲ νεανίας ἐκεῖνος εἵπετο τῷ λο- 
χαγῷ σὺν αὐτῷ τῷ θώρακι καὶ τῇ κοπίδι, καὶ ὁ ἄχλου δὲ 
πᾶς λόχος ἡδὸνν ἐκεῖνον συνέτρεχε᾽ καὶ ἧκον οἱ ἄνδρες 

΄, χ » 7, “ »» Θὴν ΝΥ ΟΌΝ ἥ 
φέροντες τὴν ἐπιστολῆν. οὕτως, ἐφη, ὁ Υ ἐμὸς λόχος σοι 
3 “- ,, Χ ἊΝ “ ε Ν Ἧ 5᾽ -- ΤῸ 

τοάκριβοί πάντα τὰ παρὰ σοῦ. οἵ᾽ μὲν δὴ ἄλλοι ὡς εἰκὸς [3] 
ΓΞ » “- ε Ν κ Ἂ: 

ἐγέλων ἐπὶ τῇ δορυφορίᾳ τῆς ἐπιστολῆς" ὁ δὲ Κῦρος εἶπεν, 

Ὦ Ζεῦ καὶ πάντες θεοὶ, οἵους ἄρα ἡμεῖς ἔχομεν ἄνδρας 
ἑταίρους, οἵ γε εὐθεράπευτοι μὲν οὕτως εἰσὶν ὥστ᾽ εἶναι 

αὐτῶν καὶ μικρῷ ὄψῳ παμπόλλους φίλους ἀνακτήσασθαι ὑτῶν μικρῷ ὄψῳ παμπ υς ς Τῆ ᾿ 

εἶπεν Δηΐα οὐκ ἴῃ τηρ. ἢ. λοιδ.---κελεύει προστάττοντος 5. λοιδ. τη. τ. ἃ. 
αὖ ῥτῸ 1110 Π)., ΟΠΊ155815 τηοχ ἔφη οὖ κελεύει. ἴ,. ροβίᾳαδτῃ αἀο]ονοραῦ οὖ ριιποῦ!5 
ποίδνογαΐ λοιδ. κελεύει, 1ῃ τηρ΄. 686. τη. : προστάττοντος προϊέναι ἔφη πάντας κε- 
λεύει καὶ ἄνδρες (πάντας --- ἄνδρες 1Πηθἃ 4ε]ει18 οὗ 8.0. ἢ. πάντας καὶ οἱ ἄνδρες) 
προελθόντες πάντες τὸν λοχαγὸν ἤεσαν πρὸς ἐμέ. ἅνδρες] ἄνδρες Α.Ὁ. οἱ 
τη. Ι,. οἱ ἄνδρες Ὁ). παριόντες] περιιόντες Α.α. ργ., παρελθόντες ροδί 
πάντες 1).(. σου. (π αῦο β ΠΟΥΥ. ΒΌΡΘΙ δος, α ΒΌΡΘΙ πάντες), προελθόντες 1. 
Τη6'., 46 4110 ν΄. ΡΔ0]10 δηίβ. ΘΟΙΙΡΒΙ παριόντες. πάντες οτη. Α. ἘΠ ἦι- 
σαν Ἀ. οι σαν 1ῃ ΥὙ88. οὖ ἴῃ τηρ΄. ἤεσαν Β.ὮὉ. οἱ 4] ἤε ἴῃ τὰβ. Ο. ὃ, ἐ- 
δυσφοροῦντο Ὁ). ποτ. χρὴ πείθ. 1). νῦν] νῦν μὲν Ὁ. οὐκ ἐᾷ] οὔ, 
καὶ Α.Ὁ. ρκΓ. οὐκ ἐᾷ. καὶ (α, ΘΟΥΤ. αὖ καταχωρίσας] αὐτίκα χωρίσας Α.α. 
Κατα 5... Ὁ. μηθένα Α. ὁ 0Π1. Ὁ. τῷ] τὸ Ὁ. 9. δοῦναι Ροϑί 
ἐπιστολὴν Ὦ. ὁ δὲ νεανίας ἐκεῖνος εἵπετο] ὁ δέ τοι μετ᾽ ἐκεῖνον ἕπεται 1). 
δὲ] δὴ Α.α. λόχος πᾶς α. ᾿ συνέτρεχον Α.α. ρμζσ. συνέτρεχεν, αἴ Β0]6ΐ, 

οὗτος Τὴ. τς ἴσον λόχος 1. 1ο. ἄνδρας ἔ. ἢ. ἑτέρους ἃ. ΡΥ. οἵ 
γε] εἰ γὰρ Ὁ. ὥστ᾽ εἶναι] ὥστε τίνας 1). τινὰς 5.ν. Ὁ. αὐτῶν] εἶναι 

παμπόλλους πάνυ 1). ΡΓ., αϊ 
ἀν. φίλους Ὁ 

8644. 10. ἴῃ τὰβ. ἔστι ἴοτί. ΡΓ.. αὐ ἴ.. τηρ'. Γ΄ 
ΟΟΥΤ. παμ, ΔΒΟΙΙΡίο 8.0. πόλλους, ἰ,. τησ΄. Γ΄ 

ἦσαν] ΑΒΡο]ϊΐδτη ἔενθ ἴῃ ἸΙὈτῖβ Χθπο- ἴῃ ΠΌγΙΒ τπϑ]]ουῖθα5, σοπίεγθηᾶπιηη ἴο- 
ῬΠΒΟΠΙΙΒ [ΟΥΤηΔ ΠῚ πος ΠΟ ᾿ΟσῸ τηοη- 
βύραπῦ ΠΊΘ]ΊΟΥ65, αὖ ἀρὰ ΤΠ πον. 1,1. 
Οὐδ τιίτῖα 6 οοπβίϑῃςου 6886 θα ἀθη- 
ἄτη Ρ] τὶ τι5. ἀϊοίπιμη ργοῖ. δὰ ΑΠδὉ. 
ῬὲΧ. 

9. συνέτρεχε] συνέτρεχον. αἰιοα 68 

Τοῦ ΟἿΠῚ 115 ]ὲ0 (ΘΕ ρΊτη8 δα 2, 4; 20, 
εὖ αυοα Απδῦ. 6, 4, 2ο: Σχεδόν τι 
πᾶσα ἡ στρατιὰ διὰ τὸ μέλειν ἅπασιν 
ἐκυκλοῦντο 650 ἴῃ ΤΊΘ]ΙΟΥ 18 ῬΓῸ ἐκυ- 
κλοῦτο, ὉΌΪ ν. Δηποῖ. 83.864 ἴΙάθ ἢϊς 
[ΔΟ1]6 ῬΡ61" ΒΘ 168 ἧκον ρούαϊῥ 1ΠΓΕΥΤΊ. 
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Ν ᾽ Ω ΆΦΘΝΝ ὁ “ ᾿ 50. Ν 

πιθανοὶ δ᾽ οὕτως εἰσί τινες ὥστε πρὶν εἰδέναι τὸ προστατ- 
, ΄ 7 ἃ οἷ 3 53 

τόμενον πρότερον πείθονται. ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα ποίους 
Ν Ἄ - 3, Ἃ ᾿ ͵ 3, 

τινας χρὴ μᾶλλον εὔξασθαι ἢ τοιούτους στρατιώτας ἔχειν. 
11 μὲν δὴ Κῦρος ὁ ἅμα γελῶν οὕτως ἐπήνεσε τοὺς στρατιώ- [4] 

τας. ἐν δὲ τῇ σκηνῇ ἐτύγχανέ, τις ὧν τῶν ταξιάρχων 
᾿Αγλαϊτάδας ὄ ὄνομα, ἀνὴρ τὸν. τρόπον τῶν στρυφνοτέρων 
ἀνθρώπων, ὃς οὑτωσί πως εἶπεν' Ἢ γὰρ οἴει; ἔφη, ὦ 

Κῦρε, τούτους ἀληθῆ λέγειν ταῦτα ; ̓Αλλὰ τί μὴν βουλό- 
μενοι, ἐφη ὁ Κῦρος, ψεύδονται: Τί δ᾽ ἄλλο γε, ἔφη, εἰ 
μὴ γέλωτα ποιεῖν ἐθέλοντες ὑπὲρ οὗ λέγουσι ταῦτα καὶ 

12 ἀλαζονεύονται : καὶ ὁ Κῦρος, Ἐὐφήμει, ἔφη, μηδὲ λέγε[5] 
ἀλαζόνας εἶναι τούτους. ὃ μὲν γὰρ ἀλαζὼν ἐ ἔμοιγε δοκεῖ 

ὄνομα κεῖσθαι ἐπὶ τοῖς προσποιουμένοις καὶ πλουσιωτέροις 
5 Ἂ ᾿ ν , ᾽ ἃ Α ͵ 

εἰναι ἢ εἰσὶ καὶ ἀνδρειοτέροις καὶ ποιήσειν ἃ μὴ ἱκανοί 
ς γᾷ “- “ », Ά 

εἰσιν ὑπισχνουμένοις, καὶ ταῦτα φανεροῖς γιγνομένοις ὅτι 
“ “ ΄ “- “ Ἁ ᾿ 

τοῦ λαβεῖν τι ἔνεκα καὶ κερδᾶναι ποιοῦσιν. οἱ δὲ μηχανώ- 
,ὔἹ σ΄“ ΄“- ᾽ 5 - “ ’ὔ 3 

μενοι γέλωτα τοις συνοῦσι μήτε ἐπὶ τῷ αὑτῶν κέρδει μητ 

ἐπὶ ζημίᾳ τῶν ἀκουόντων μήτε ἐπὶ βλάβῃ μηδεμιᾷ, πῶς 

οὐχ οὗτοι ἀστεῖοι ἂν καὶ εὐχάριτες δικαιότερον ὀνομάζοιιντο 

τὲ μᾶλλον ἢ ἀλαζόνες ; ὁ μὲν δὴ Κῦρος οὕτως ἀπελογήσατο 
Ἂς ΄- Ἂν ν 7 ιν. Ὁ ἌΓ τ ν 

περὶ τῶν τὸν γέλωτα παρασχοντων" αὑτὸς δὲ ὃ ταξίαρχος [6] 

ὥστε 1).α. 5.ν. ῬΠοῖϊαβ 5. δ 185. ν. Πιθανοὺς οἰζαπίθϑ πιθανοὶ---πείθεσθαι. 
ὡς Α.α. τασσόμενον Α.(. προστασσόμενον ἃ. 5. ν. Γ΄. προσταττόμενον Τὴ: 
πραττόμενον ῬΠΟΙΠ8 5. δ1α. εὔχεσθαι 10. ἔχειν---στρατιώτας οἵη. Α. 
86 αι Ὁ. τ. 11. ἀγαλιτάδας 1). ὃς---εἶπεν͵ οὗτος ὧδέ πως εἶπεν :. 
ἢ] τί Α.α., εὖ δηΐθα εἶπε. ἀληθῶς Α.α. ργ. ἄλλο γε] ἄλλο Α. ἄλλο γ᾽ ).α. 
Ρ᾿. Ἀ οὐ Θ ἢ λέγουσί τε 1).(. οοττγ. 12. μηδὲ] μὴ }Ὁ. ὁ μὲν---- 
ἀλαζόνες 5ΊοὈ. ΕῚ, 50.) 1.4: αὐτῶν Α. αὐτῷ Ἰθ: ρε σ τ Ρε.: ἑαυτῶν α. οοτν. 
μὴ δὲμιᾷ Α. ἂν οτῃ. ". εὐχάριτες] εὐχάριστοι ϑῖοῦ. δικ. ὁν. μᾶλλον] 
ὃν. δικ. 5Γ00. τὶ ἐστὶ ἀλαζὼν εἴ τίς ὁ ἀστεῖος τηρ. (. 15. αὐτὸς] αὖθις 
α.}. ταξίαρχος ἢ. 58.ν. λοχαγὸς Α.}).α. 

᾿Αγλαϊτάδας] Μίτυαμη ἴῃ Ῥεῖβἃ 
ΠΟΙΊΘΗ Ἰάθηὴ οϑύ Δ ΟΟΠ18 ἴῃ 8.-Χ8- 
ΠΟΡΠΟΠΙΙΒ Τριβίοϊα ρα ϑίο. ΕἸ. 
66, ὃ. 

στρυφνοτέρων] ΑΤΒΙΟΡἢ. ἡ 68Ρ. 872: 
Παῦσον δ᾽ αὐτοῦ τουτὶ τὸ λίαν στρυφνὸν 
καὶ πρίνινον ἦθος. ΠΌΤΟΗ. ὐὐοηΐ. 
ααθρ ροϑί Βαδθηῖς. δα ἼἼπ|. αἰχίτηι8 
86 ΤἼΏ65. ϑίθρῃ. 

τί δ᾽ ἄλλο γε] 1)6 ἔογτηπϊα ν. Ηεοϊη- 
ἀογῆπτῃ δα Ρ]αί. ΡΠῃδα. Ρ. 92. 5ΟΗΝ. 
ΘΙ ]ΠΠΟΓ δ ἢϊς ναγϊδηΐ 1101] Ρ]αί, 
Ῥμδαγ. Ρ. φύϑ Β. 

εὐχάριτες  ϑίοθεριβ εὐχάριστοι. ἴῃ 

πδι ἢυ}]5. οὐ ρΟΓΠΊΔΗΙ εὐχάριστος ΜΕ] 
εὐχάριτος ΤῈ νϑγϊαπῦ ΒΟ ρ ΓΔ ΠῚ 
ἸῸΤῚ νοίρθυθϑ, οὗ ἴῃ 1π01οᾶ πο 6ο ἤπο- 
ἰπανιῦ οἴαιὰ ΗΠ. ὥιθρηδηαβ. 5ΟΗΝ. 
Εὐχάριστοι ΟἸαγο, ΒουΙρύππ νἹα] ἴῃ ΤΘ- 
ΟΘΠΓΊΒΒΙΠΛΟ ΘΟΟ106 ΟὙΤΟροαϊθθ. ,. δᾶ 
Β. Τὶ 

12. ταξίαρχος) Ῥτο λοχαγὸς γ68ι1- 
[0] ΠΙς οὗ 1ρ, τό οχ ῬὨΔ]οΙρηο, ααὶ 
νοῦ ογαϊζγνδ οθηἑιγῖο, φαοτη 040 ο0Π- 
βύδηΐοι στρα α!ῦ ταξίαρχος, 56α λοχαγὸς 
ΒΘΙΏΡΟΙ γί ρίζα. Ῥυιπηαπη ΘηΪτη 
ἴῃ ποὺ ΟὙτ] οοηνῖν!ο ποὴ [ἀργὰ ηΐ λο- 
χαγοὶ, ταὶ ΠΟΙ τη ρ΄ Πίιπ ἄοθ5. [})6- 
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ὁ τὴν τοῦ λόχου χαριτίαν διηγησάμενος ἔφη, ᾽Ἤπου ἂν, 
ἔφη, ὦ ᾿Αγλαϊτάδα, εἴ γε κλάειν ἐπειρώμεθά σε ποιεῖν, 
σφόδρ᾽ ἂν ἡμῖν ἐμέμφου, ὥσπερ ἔνιοι καὶ ἐν ὠδαῖς καὶ ἐν 
λόγοις οἰκτρά τινα λογοποιοῦντες εἰς δάκρυα πειρῶνται 
ἄγειν, ὁπότε γε νῦν καὶ αὐτὸς εἰδὼς ὅτι εὐφραίνειν μέν τί 
σε βουλόμεθα, βλάψαι δ᾽ οὐδὲν, ὅμως οὕτως ἐν πολλῇ 

τ4 ἀτιμίᾳ ἡμᾶς ἔχεις. Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ ̓ Αγλαϊτάδας, καὶ [7] 
δικαίως γε, ἐπεὶ καὶ αὐτοῦ τοῦ κλάειν καθίζοντος τοὺς 
φίλους πολλαχοῦ ἔμοιγε δοκεῖ ἐλάττονος ἄξια διαπράτ- 
τεσθαι ὁ γέλωτα αὐτοῖς μηχανώμενος. διὸ, ἔφη, καὶ σὺ 
νῦν, ἣν ὀρθῶς λογίζῃ, ἐ ἐμὲ ἀληθῆ λέγοντα εὑρήσεις. κλαύ- 

μασι μέν γε καὶ πατέρες υἱοῖς σωφροσύνην μηχανῶνται 
καὶ διδάσκαλοι παισὶν ἀγαθὰ μαθήματα, καὶ νόμοι γε πο- 
λίτας διὰ τοῦ κλάοντας καθίζειν εἰς δικαιοσύνην προτρέ- 
πονται" τοὺς δὲ γέλωτα μηχανωμένους ἔχοις ἂν εἰπεῖν ἢ 
σώματα ὠφελοῦντας ἢ ἢ ψυχὰς οἰκονομικωτέρας τι ποιοῦν- 

τ5 τὰς ἢ πολιτικωτέρας ἐκ τούτου ὁ Ὕστάσπας ὧδέ πως [8] 
εἶπε: Σὺ, ἔφη, ὦ ᾿Αγλαϊτάδα, ἣν ἐμοὶ πείθῃ, εἰς μὲν τοὺς 
πολεμίους θαρρῶν δαπανήσεις τοῦτο τὸ πολλοῦ ἄξιον, καὶ 
κλάοντας ἐκείνους πειράσει καθίζειν: ἡμῖν δὲ πάντως, ἔφη, 

λόγου Ἀ..6..5.ν. ἔφη αἸΐοτιιπι Ομ. 10). ΡαποΙΙ5 ηῇρὰ ποία α. κλάειν 
α. κλαίειν Δ.}).1.. σε. 5. Υ. καὶ ἐν ὠδαῖς ΟΠ. Α. καὶ ἐν ᾧ- 
δαῖς καὶ ἐν λόγοις οἰκτρὰ Ε.. τηρ΄. ἃ]. Π1. τινα] ἄττα Ὁ.1,. ἅττα 6. 8]. τη. ἴῃ 
Υ88. εἰς οτη. Α.6. ρζ. βλάπτειν 10. 14. αὶ] καὶ ναὶ Δ. α. 
ΤᾺΡγ] κλαίειν. πολλαχῇ Ὁ.Ὁ. οοΥγ. διὸ---νῦν] εὑρήσεις δὲ καὶ σὺ Ὁ. 
οὗ νῦν 1. τηρ΄. ἃ]. τη. Ματῖρὸ 6. ἢϊς περὶ τοῦ κλαίειν καὶ γελᾶν. ἢν] ἂν Α.α. 
εὑρήσεις ΟΤἸΏ. ). τοῦ] τοὺς σΟΙΙρΡΘΠαΙΟ βουϊρίαμῃ α. ΓΑΡτὶ κλαίοντας 
Το 80 ΤΡ. ἐς Α. τι 8ι.ν. Ὁ. ποιοῦντα (. ΘΟΙΤ, 18. ὑστάσπας 
Α. τῃρ. ΤΌΡΥΟ ΘΟ]ΟΥΘ, αὖ τηοχ ἀγλαϊτάδας, κῦρος, χρυσάντας. ὑστάσπης Α.}.6α. 
εἰπεῖν Α. εἶπεν ῃ., αὖ 5ο]εῖ, (.. 56 εἴ τ88ιἪ. ὦ οἵη. ἢ. εἰς] ἐς Α. ὡς Ὁ. 
δαπανήσεις] ποιήσεις Α.Ὁ., ΘΟΥΓ. τηρ. Τ. ΓΛΌΤῚ πειράσῃ---ἐπιδαψιλεύσῃ. 
πολλοῦ] τοῦ πολλοῦ Ὁ). 

᾿παθ αἸβουίθ 15. αἱ] ΠΠ]|ᾶπὴ στὴ τ ]οι- Χοπορβοπί!β. Ἐουτηαΐα καὶ ἐν λόγοις 
απ Πδγγανῦ, νοσδίαν ταξίαρχος 5. 6. καὶ ἐν ὠδαῖς υὐϊδαι ϑγπθβ. [)6 ῥτονυ. Ρ. 
Βεηΐαθ δαάθπι οοηΐιβα 2, 2, 28. ο1 Β. 
ΖΌΝ. , ΕΠ 2:..2..24. 14. κλάειν καθίζοντος] Οοα ρ]6- 

ὥσπερ---ἄγειν] Ἐϊ 8] οΟ]]οσαίο Ὠο- τυμηαιθ σατῃ καθίζειν ΠΟΙ] ΠρΊταΥ οἵ 
ΤΌΠ ΨΘΙΟΙΠῚ ΘΧΟΙΒΑΙ ροϑϑὶὺ Ἰοοὶδ 50] ΠῚ οὔτ 60 ᾿πηΡῚ ρΥΤαιηπιαύϊοα ρΡᾶ- 
ΒΙΓΊΠΙΡιΙΒ 1, 2, 95, Ὁ] ποιεῖ δὲ, οἱ 8, 2, (ἰϊ1 κλάοντα, ἰα ἴῃ 1ΠΠ ΠῚ ν απὶ πιαΐα- 
14. 0Ὁ] ἣ δὴ Βοραγαίαν γ 018. ΠΟΠη11]- ὑπ δϑῦ ΡΥΌΡΙΟυ βθη θης απ, απι86. ἴῃ 
115 80 νοσᾶῦυϊο, δά αυοά τηᾶχίτηθ καθίζειν ἰποϑύ δαάθηη ἃς 8] ποιεῖν 416- 
Ῥδυϊπηθῦ, [ϑτηθῃ ᾿ρϑύπη ἰούτιπη πος 8δ4- ἰπτη οββεί. [06 8 νυ] ῬΟ]]ῸΧ 2, 
ΑἸ αγαθηΐατη δ60 δϑύ Βα ρουνδοῦμμ τ 80: Ξενοφῶν τὸ ἐκάθισεν ἀντὶ τοῦ κα- 
ἸθοίουἽΒ μού Οἴϊο81 νἹαἀθαίτν ααδτη θίσαι ἐποίησεν. 
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“σι “σ᾿ Γ ’ ΄ι 

καὶ τοῖσδε τοῖς φίλοις τούτου τοῦ ὀλίγου ἀξίου γέλωτος 
3 ΄ Ν Ν ΟΝ γ6 ΄ γι 3 3 7 
ἐπιδαψιλεύσει. καὶ γὰρ οἱδ᾽ ὅτι πολὺς σοί ἐστιν ἀποκεί- 

3, Ν 3. δ ’ κ 

μενος" οὔτε γὰρ αὐτὸς χρώμενος ἀνῃσίμωκας αὐτὸν, οὐδὲ 
μὴν φίλοις οὐδὲ ξώνοις ἑ ἑκὼν εἶναι γέλωτα παρέχεις" ὥστε 
οὐδεμία σοι πρόφασίς ἐστιν. ὡς οὐ παρεκτέον σοι ἡμῖν γέ- 
λωτα. καὶ ὁ ̓ Αγλαϊτάδας εἶπε, Καὶ οἴει γε; ὦ “Ὑστάσπα, 
γέλωτα ποιεῖν ἐξ ἐ ἐμοῦ: καὶ ὁ ταξίαρχος εἶ εἶπε, Ναὶ μὰ Διί" 
ἀνόητος ἄρα ἐστίν: ἐπεὶ ἔκ γε σοῦ πῦρ, οἶμαι, ῥᾷον ἄν τις 

τό ἐκτρίψειεν ἢ γέλωτα ἐζαγάγοιτο. ἐπὶ τούτῳ μὲν δὴ οἵ τε[9] 
5᾽ » “ Ἂ 7, 9 ἥ ϑ ΄- Ψ 5. » “:-.΄ 

ἄλλοι ἐγέλασαν, τὸν τρόπον εἰδότες αὐτοῦ, ὃ τ᾽ ᾿Αγλαϊτα- 
9 7] Ὗ « ἴω 3 Ἁ 3. ἧς ͵7ὔ 

δας ἐπεμειδίασε. καὶ ὁ Κῦρος ἰδὼν αὐτὸν φαιδρωθέντα, 
9 - », 5) Ὶ σ“ 5, ἰρ Ν Υ 
Αδικεῖς, ἔφη, ὦ ταξίαρχε, ὅτι ἄνδρα ἡμῖν τὸν σπουδαιό- 

7 ΄ι 3 7] ν ΄- 7 “ 

τατον διαφθείρεις γελᾶν ἀναπείθων, καὶ ταῦτα, ἐφη, οὕτω 
Υ, Ὑ 'δὸ ᾽,ὕ “ Χ ἿΝ » ς΄» 

πολέμιον ὄντα τῷ γέλωτι. ταῦτα μὲν δὴ ἐνταῦθ᾽ ἔληξεν. 
5 Ἂ Ψ): ΄’ 3ἰ.ἰΡΩΡ ὦ 

τῇ ἐκ δὲ τούτου Χρυσάντας ὧδ᾽ ἔλεξεν. 
Ν 3 Ξ, “ ὗν ΄“ 

ι8 ᾿Αλλ᾽ ἐγώ, ἐφη; ὦ Κῦρε καὶ πάντες οἱ παρόντες, ἐννοῶ 
Ὡ 4 Ψ. Ν Χ ἄν. ε Ἁ Ἂς 7 « Ά 

ὅτι ἐξεληλύθασι μὲν σὺν ἡμῖν οἱ μὲν καὶ βελτίονες, οἱ δὲ 

[το] 

τοῖσδε] καὶ τοῖσδε (Ὁ. ἐν τοῖς τοιοῖσδε [)., ΟΠ,1580 τοῖς φίλοις, Βεα φίλοις τηρ. 
8]. 11. τοῦ δῃΐθ γ. οτη. 1). Ῥυποίο Ἰηΐτα ΡοΒβιῖο ποίδϊ σ. ἐπιδαψιλῇ, οἱ 
5.ν. ἃ. ἢ. λεύση 1). σοι] σὺ 0. ργ. ἀνῃσίμωκας ἀναισίμωκας Α. οἱ 4αϊ 
ἀνήλωκας 5.γν. Β. οὐ παπα ἀα}1 (ἃ... ργ.; 48] ἴῃ Τᾶ8. ἀνήλωκας, τὖ 1). φί- 
λοις] φίλοις γε 0. ὁ γλαϊτάδας 1). οἴει γε] σύ γε α. οοὐγ. Μ. σὺ δ᾽ αὖ 
19: ΤλΡγ] ὑστάσπη. ποιεῖν Η.1]. περιποιεῖν Δ... ΡΥ.» αὐ νἹάἀοῦαγ, αα] 
ΠΟΥΤ. πειρᾶ ποιεῖν. πειρᾷ ποιεῖν 1). πειρῶ ποεῖν (516) [". ταξίαρχος] ΤΑΡΥ] 
λοχαγὸς, ὈΙδοίΘΥ ἰζ., ὩἸ []1οΥ, 4 αἱ οὔϊαπι 5. τ6. ταξίαρχε, τι] οε΄. λοχαγέ. Κ΄. δα 
ἘΣ 19. δξα  όγοὶ 15. ϑειηθίγ. 1)6 εἷος. 5. 134, πἴηο οἰΐαί ῥᾷόν ἐστι πῦρ ἐκ- 

" τρῖψαι ἀπὸ σοῦ ἢ γ. τό. δὴ οἴῃ. Α.Ε. εἰδόντες Α. αὐτοῦ] τοῦ 
ἀγλαϊτάδα. 1). ὅτ᾽ Α. καὶ αὐτὸς (α. ΠΟΥΤ., 4] ΡΓ. Παπα ἀΠὈ16 ὃ τ᾽. 
καὶ αὐτὸς ὁ Ὁ. ἐπεμειδίασε] ΙΏΓΘΥ ε δ μ 2 νῈ] 4 1π|. ογσαβϑιύ α. τα- 
ξίαρχε] Ν. δὰ 5. 15. οὕτως Ὁ. 17. δὴ ἐνταῦθ᾽ ἔληξεν] δὴ 
ἐνταῦθ᾽ ἔλεξεν 1). δὴ τοι ἐνταῦθα ἔληξεν αὐτὰ “ἐλέγοντο Ι,. δὴ τοιαῦτα ἐλέγοντο 

Δ, α. οἷ τηρ΄. Τ. ἐνταῦθα ἔληξεν, 1.Μ. πηρ’. δὴ τοιαῦτα ἐλέγετο ΕΗ. τ8, ἐγὼ] 
ἔγωγ᾽ Ὁ. σὺν ἡμῖν 1)... σοΥἾ. τ. ἡμῖν Δ. βελτίονος (α. σοΥΤ. γένηται 10. 
καί τι Α. 

15. ἀνῃσίμωκας]) Τ1ία, σΟΥΓΟΧῚ δα Α- 17. ἔληξεν] ὕοην. 4, καὶ δῦ 9, 1: Οὗ- 
δ. 2, 2, 2 ΠΡΟΥΟΙΈ ΠῚ ΤΠ Θ]]ΟΥΙ ΠῚ 50110- 
ἰυγᾶτη ἀναισίμωκας, φαᾳοα νοΥθιιπὰ Δ 
Ηετοάοίο εὐ ΗἸρροοζαίθ τιϑιιγρδίμτη 
ῬΕΙ ἀναλίσκειν, αὐ ἀναισίμωμα Ῥ6Ι 
ἀνάλωμα, ΘΧΡ]ΙΟδηΐ ρὙΔΙΏτηΔΙ16]. ρα 
διιστηθηίτιγα, 4πο0α οτηπηΐ Π τὶ Π6- 
ΤΟΟοΙ!, Χοπορῃοη ΠΟ τηδρὶ5. ροΐαϊᾷ 
ΟΥ̓ ογΘ ααδπι ἴῃ κατῃσίμωκα ᾿ὰρΙη]- 
οὰ5 δρυᾶ Αἴπθη. το, Ρ. 422 Β, οἵ ἴῃ 
κατησίμωται ἔλα α]115. ἀραὶ Θαηᾶ. 19, 
Ρ. 622 δ, 0] οοα. ἴμδυτ. κατασίμωται. 

τος μὲν δὴ ὁ λόγος ἐνταῦθα ἔληξεν. 
5ΟΗΝ, Ομ δ]ΐθιο “δοοῦϑι8. σ0ῃ- 
ἴον 2, 3.1: Τοιαῦτα μὲν δὴ καὶ γελοῖα 
καὶ σπουδαῖα καὶ ἐλέγετο καὶ ἐπράττετο 
ἐν τῇ σκηνῇ. (ἴὰ 8, 4, 26: Καὶ ταῦτα 
μὲν οὕτως ἐλέχθη.) θα 60 1ρ80. Τ6- 
[6]. Ρ]γ4}15, τῷ Οὐ 6 1}0116 810 ΠΠπἅ 
τοιαῦτα ἐλέγοντο ΠσΟΥΓΘΟΙΟΙ]Β 6556 Θ0Π]- 
ΙηΘηΐζιιΠη 6χ ἔλεξε ΡΙῸ ἔληξε ἢϊο αἱ 8, 
4: 27: ᾿Ἰαῖο ἀπούμπ,. 



« ᾽’ὔ 7] 

ρθεκάστῳ προστιθέναι ; 

2οστάτας οὐδὲν, οἶμαι, ἀδικεῖν νομίζουσιν. 

21 

᾿ Ἢ 5.45 ὃ [ΕΓ Ὁ Ἢ 99 

ἣν “ 3 δ 7 ͵ὔ Ε] Ν » 7] 

καὶ μείονος ἄξιοι" ἢν δέ τι γίγνηται ἀγαθὸν, ἀξιώσουσιν 
ὉὌ , ἴω 57 » Ἁ » [4 

οὗτοι πάντες ἰσομοιρεῖν. καίτοι ἔγωγε οὐδὲν ἀνισώτερον 
, ’ὔ μὴ δ ΄΄. “ἢ , ᾿ ψφ 

νομίζω ἐν ἀνθρώποις εἶναι ἢ τοῦ ἴσου τὸν τε κακὸν καὶ τὸν 
» Ν » κ- ΟΝ: “- Φ Ν - 3 δ ἀγαθὸν ἀξιοῦσθαι. καὶ ὁ Κῦρος εἶπε πρὸς τοῦτο, Αρ᾽ οὖν, 
3 ἣ “ “ 3 ΒΥ ’ «ες ΄ » ΄“ 

ἐῴη, πρὸς τῶν θεῶν, ὦ ἄνδρες, κράτιστον ἡμῖν ἐμβαλεῖν 
7 ᾿ ἣ 3 Ἷ, “ 37) 

περὶ τούτου βουλὴν εἰς τὸ στράτευμα, πότερα δοκεῖ, ἣν τι 
5 “- ἕ ΄“- Ν Ἵ, Ἅ ΄-“ 

ἐκ τῶν πόνων δῷ ὁ θεὸς ἀγαθὸν, ἰσομοίρους πάντας ποιεῖν, 
ἋΟ ΄ι' Ἀ 57 ς ΞΡ " ΄ο᾿ Ν Ν Ἀ 

ἢ σκοποῦντας τὰ ἐργα ἑκάστου πρὸς ταῦτα καὶ τὰς τιμὰς 
ον τς 35, 

Καὶ τί δεῖ, ἐφη ὁ Χρυσάντας, ἐμβα- 
΄ , Ν ἿΝ 3 3 διςν ΄σ “ [4 

λεῖίν λόγον περὶ τουτου, ἀλλ οὐχὶ προειπεῖν οτι οὕτω ποι- 
7 » Ἧ -“ Υ͂ ΄- ᾿ 53 

ἤσεις ; οὐ καὶ τοὺς ἀγῶνας οὕτω προεῖπας καὶ τὰ ἀθλα; 
ἃ 

᾿Αλλὰ μὰ Δί᾽, ἔφη ὃ ο Κῦρος, οὐχ ὅμοια ταῦτα ἐκείνοις" ἃ 
᾿ 

μὲν γὰρ ἂν στρατευόμενοι κτήσωνται, κοινὰ οἶμαι ἑαυτῶν 
ἡγήσονται εἶναι" τὴν δὲ ἁ ἀρχὴν τῆς στρατιᾶς ἐμὴν ἴσως ἔτι 
οἴκοθεν νομίζουσιν εἶναι, ὥστε διατάττοντα ἐμὲ τοὺς ἐπι- 

ς Ἦ καὶ οἴει, ἔφη ὁ 
᾿ς Ἂ δ “- σ ΧΝ 

Χρυσάντας, ψηφίσασθαι ἂν τὸ πλῆθος συνελθὸν ὠστε μὴ 
7 “ Ψ Ν Ν ,ὔ ἃ πΞ 

ἰσων ἕκαστον τυγχάνειν, ἀλλὰ τοὺς κρατίστους καὶ τιμαῖς 
καὶ δώροις πλεονεκτεῖν : - Ἔγωγ, ἐφη ὁ Κῦρος, οἶμαι, ἅμα 
μὲν ἡμῶν συναγορευόντων, ἅμα δὲ καὶ αἰσχρὸν ὃν τὸ ἀν- 
τιλέγειν μὴ οὐχὶ τὸν πλεῖστα καὶ πονοῦντα καὶ ὠφελοῦντα 

Ν ἊΝ “ 7] ΄- ΟῚ 3 7 

τὸ κοινὸν τοῦτον καὶ μεγίστων ἀξιοῦσθαι. οἶμαι δ᾽, ἔφη, 
΄- 7 ’ὔ “ ἈΝ Ἢ 

καὶ τοῖς κακίστοις συμφέρον φανεῖσθαι τοὺς ἀγαθοὺς 
ἴω ε Ἁ ἴων 5 7 Ἀ 3 “ χά “ 

πλεονεκτεῖν. ὁ δὲ Κῦρος ἐβούλετο καὶ αὐτῶν ἕνεκα τῶν 

ἐν] τῶν ἐν 1).(α. οοΥΥ. ἢ τοῦ ἴσου] τοῦ τῶν ἴσων 10., 4α] ΡΓ. τούτων, . 
ΟΟΥΤ. ἔφη οτῃ. 1).α. οὖν] οὐ εῖ ν58.ν. ἢ. κρ. ἡμῖν ὦ ἄνδρες Ὁ. 
ἐμβαλλεῖν ). τὸ στράτευμα] τὸν στρατὸν ἢ. ἢ---προστιθέναι οτη. Α.1.Α. 
ΠΡΟ Ὁ. προτιθέναι 1). 10. δεῖ] δὴ οὖ ἴῃ τηρ᾽. δΙεί ταὶ γρ. δεῖ Ὁ. ἐμ- 
βάλλειν Α.Ὁ. οὐ] ἢ ἢ οὐ σὺ 1).(. οοτΥ. οὕτω . ἔφη οὕτως Α. ἔφη 30. 
οτῃ. ἃ. προεῖπας τὰ ἄθλα, ἀλλὰ μὰ δί᾽ Δηάα. α. τη6". Τ΄. ἑαυτοῖς 1).(. 5.ν. 
στρατείας 1). οὐθὲν Α. οἴομαῳ, }. 20. ὑμῶν σ. Ὦ. σ. ἡμῶν ἃ. ὃν 
οἵη. Α.6. ργ. τὸ οἵη. ἢ). τὸ κοινὸν] τοι Α. τι α. σύμφορον 1). 

8. οὐδὲν---τῶν ἐν ἀνθρώποις) Οοτη- 
Τηθηΐ. 5, 6, 2: Καλὸν εἴ περ τὶ καὶ 
ἄλλο τῶν ἐν ἀνθρώποις. Αρδ8. ὃ, 6: 
Πᾶν τὸ ἐν ἀνθρώποις ᾿ρημρ οὶ 5ΟΗΝ. 
1Π6 ΔΙΏΘαΪΟ τῶν 1ηΐἴτα 7, 5, δύ. 

τοῦ ἴσου] Ηοτῃ. [].1, 510: Ἔν δὲ ἰῇ 
τιμῇ ἡμὲν κακὸς, ἠδὲ καὶ ἐσθλός. Ευγ. 
Ηες. Ωςοὔ: Ἔν τῷδε γὰρ κάμνουσιν αἱ 
πολλαὶ πόλεις, ὅταν τις ἐσθλὸς καὶ 
πρόθυμος ὧν ἀνὴρ μηδὲν ΠΡ ΘΡΕ τῶν 
κακιόνων πλέον. ΠΌΤΟΗ 

ἀντιλέγειν μὴ οὐχὶ] ὕοην. 3, 3: Οὐ- 
δεὶς ἀντιλέγει τὸ μὴ οὐ λέξειν. Ὁ) 1ο 
Ομτ. Οὐ. όι, γῸ]. 2, Ρ. 320: Οὐκ ἀν- 
τιλέγω τὸ μὴ οὐ φρόνιμον εἶναι τὴν 
Χρυσηίδα. Θυοιηοάο, Ὦϊς ξαθγαπΐ ααὶ 
ἰηνθυεγθηΐ αἰσχρὸν ὃν ἀντ. τὸ μὴ 
οὐ Ἵ 

20. φανεῖσθαι) ΝΝεπηΐηθπη σοτία α1ο- 
ὈυΌΤα ῬΙΓῸ ἸΡΏΔΥΙΒ οὖ σοη γυῖα 56}- 

ἰοπῦϊα. 5ΟΗΝ, 

[11] 

[14] 

[13] 
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ὁμοτίμων γενέσθαι τοῦτο τὸ ψύήφισμα' βελτίους. γὰρ ἂν 
καὶ αὐτοὺς ἡγεῖτο τούτους εἶναι, εἰ εἰδεῖεν ὅτι ἐκ τῶν ἔργων 
καὶ αὐτοὶ κρινόμενοι τῶν ἀξίων τεύξονται. καιρὸς οὖν 
ἐδόκει αὐτῷ νῦν ἐμβαλεῖν “περὶ τούτου τὴν ψῆφον, ἐν 
ᾧ καὶ οἱ ὁμότιμοι ὥκνουν τὴν τοῦ ὄχλου ἰ ἰσομοιρίαν. οὕτω 
δὴ συνεδόκει τοῖς ἐν τῇ σκηνῇ συμβαλέσθαι περὶ τούτου 
λόγους, καὶ συναγορεύειν ταῦτα ἔφασαν χρῆναι ὕστισπερ 
ἀνὴρ οἴοιτο εἶναι. 

᾿Ἐπιγελάσας δὲ τῶν ταξιάρχων τις εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ, 
ἐφη, ἄνδρα οἶδα καὶ τοῦ δήμου ὃς συνερεῖ ὥστε μὴ εἰκῇ 
οὕτως ἰσομοιρίαν εἶναι. ἄλλος δ᾽ ἀντήρετο τοῦτον τίνα 
λέγοι. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο, "Ἐστι νὴ Δί᾽ ἀνὴρ ἡμῖν σύσκηνος, 
ὃς ἐν παντὶ μαστεύει πλέον ἔχειν. ἄλλος δ᾽ ἐπήρετο αὐτὸν, 
Ἦ καὶ τῶν πόνων; Μὰ Δί ἢ ἔφη, οὐ μὲν δή" ἀλλὰ τοῦτό 
γε ψευδόμενος ἑάλωκα. καὶ γὰρ πόνων καὶ τῶν ἄλλων τῶν 
τοιούτων ὁρῶ πάνυ θαρραλέως βουλόμενον μεῖον ἔχειν παρ᾽ 

23 ὁντιναοῦν. ᾿Αλλ' ἐγὼ μὲν, ἐφη ὁ Κῦρος, ὡ ἄνδρες, γι- 
γνώσκω, τοὺς τοιούτους ἀνθρώπους οἷον καὶ οὗτος νῦν 
λέγει, εἴπερ δεῖ ἐνεργὸν καὶ πειθόμενον ἔχειν τὸ στρά- 
τευμα, ἐξαιρετέους εἶναι ἐκ τῆς στρατιᾶς. δοκεῖ γάρ μοι τὸ 

22 [14] 

[15] 

Ῥοβὺ ἔργων ἃ. ὅτι Ρυποί8 21. ἣγ. τούτους] τούτους ἡγ. Ὁ. εἰδοῖεν ἃ. 
αὐτῷ ἐδόκει 10. νῦν] εἶναι 1ηἴτὰ ποίδίμπ. τεύξοιντο 1). (ὐδ Ὺ: 

νῦν Ὦ. νῦν δεῖν (α. ΘΟΥΓ. τούτων 1).(. 5.ν. τὴν οτη. 3}. ἐμβαλέσθαι 
1).1.. τῆρι, τούτων 1).(. 5.ν. λόγον Ὁ). 22. ταξιαρχῶν ΑΔ... 
καὶ τοῦ ὃ. οἶδα Ὁ. τα] δηΐθ ῃος ἢ ἔστιν ἤδη ῬᾳΠΟΙΙΒ Ἰηἢρα ρΟΒ1015 ποία Ὁ). 

ΡΝ 
ἡμῖν σύσκηνος] ἐ ἐμὸς σύσκηνος α. ΟΟΥΤ.» αὖ ἴῃ ἐμὸς ΡΥ. ἰδηύατῃ Β0 μ, εἴ βῖπ6 β α 
Ι,. σύσκηνος ἐμὸς Ὁ). δ᾽ δ᾽ αὖ Π).α. σου. οὐ μὲν δὴ οἴη. Α.(. οὔ 
αν δὴ 1). ΕΥᾶ850 δηΐα α, οἴ νἹἀθίαν Μ. τοῦτο γε] καὶ τοῦτο Α.α. ὁρῶ--- 
ὁντιναοῦν] πάνυ πράως ἀεὶ ἐᾷ τὸν βουλόμενον πλέον ἔχειν Ὁ.Μ. ὁρῶ. πάνυ 

πράως ἀεὶ ἐᾶ τὸν βουλόμενον πλέον ἔχειν παροντιναοῦν Ε., 5664 ἃ ΘΟΥΓ, πράως ἀεὶ 

αὐτὸν Δ. οἱ ἐᾶ τὸν οἱ πλέ οἵ, υὖ νΙαοίαϊ, ν Ίη ἔχειν. 
σε αιιθτα ἴῃ πλέ ΠΟΥ̓ΤΘΟΙΆΤη αἸχὶ ρᾶ.]10 απίθ. πλέον 1). 

οὗτος νῦν] αὐτὸς νῦν Α. νῦν ὅδε 1). Α.α. 
ρετέους ϑίορῃδηιδ. [01] ἐξαιρέτους. 

2: συμβαλέσθαι) ΑΠδΡ. 4, 6, 14 
βϑύ ἀτὰρ τί ἐγὼ περὶ κλοπῆς ἀνμβάλλοε 
μαι, σα ερὸ 46 ἔαγίο εὖ δυμῇοϊο [Ὁ- 
ΤΌΠΟΙ ἸΟΘΌΟΥ ΘΙΓΏ115 οϑύ Ἰοουβ 6, 2, 
3, συνεβάλοντο δὲ καὶ λόφον, ἀ6 ΜΝ 
1ηΐοι 608 σοηνθηϊ,. 1)1α]ορτιβ 46 6οΥ- 
ταρίδο ΘΙοα θη 186. Οδιι518 6. 42, αἷ6 ἠ 8 
γι 8115. ΟΟΉ ΟΥ̓ Θηλιι8, 501]10θῦ ΒΟΥ ΟΠ ΙΏ, 
5ΟΗΝ, 

μεῖον ΘΟΒ οἰ ἄθγαβ. 
23. ὦ οἵη. 

δεῖ] δὴ Ὁ. ργ. 6. ργ. ἐξαι- 
στρατιωτῶν] ἀνθρώπων 1). 

συναγορεύειν ταῦτα ] Συναγορεΐειν 
τινὶ (6 ΡΘΥΒΟΠΔ, ΟἹ ΔΒΒΘΏΓΠΠΙΓ, συν- 
αγ. τι, (6 γ6, αθδηη ΔΡΡΥΟθδιηιιβ οοη- 
ΒΘΏΒ11 ὨΟΒΙΙΟ, αἸοῖαΓ. δή 5». ἘΠ: 
Συνηγόρευον αὐτῷ κατὰ ταὐτὰ πολλοί. 
5ΟΗΝ, 

22, οὐ μὲν δὴ) 'Οὐμπῖς , ὦ; 05 ὕ; 8. 
10, ὕοην. 4; 52 
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μὲν πολὺ τῶν στρατιωτῶν εἶναι οἷον ἕπεσθαι ἡ ἂν τις 
ἡγῆται" ἄγειν δ᾽, οἶμαι, ἐπιχειροῦσιν οἱ μὲν καλοὶ κἀγαθοὶ 

“4ἐπὶ τὰ καλὰ κἀγαθὰ, οἱ δὲ πονηροὶ ἐπὶ τὰ πονηρά. καὶ 
πολλάκις τοίνυν πλείονας ὁμογνώμονας λαμβάνουσιν οἱ 

φαῦλοι ἢ οἱ σπουδαῖοι. ἡ γὰρ πονηρία διὰ τῶν παραυτίκα 
ἡδονῶν πορευομένη ταύτας ἔχει συμπειθούσας πολλοὺς 
αὐτῇ ὁμογνωμονεῖν" ἡ δ᾽ ἀρετὴ πρὸς ὄρθιον ἄγουσα οὐ 
πάνυ δεινή ἐστιν ἐν τῷ παραυτίκα εἰκῇ συνεπισπᾶσθαι, 
ἄλλως τε καὶ ἢν ἄλλοι ὦσιν ἐπὶ τὸ πρανὲς καὶ τὸ μαλα- 

25 κὸὺν ἀντιπαρακαλοῦντες. καὶ τοίνυν ὅταν μέν τινες βλακείᾳ 

καὶ ἀπονίᾳ μόνον κακοὶ ὦσι, τούτους ἐγὼ νομίζω ὦ ὑρννῃ 
κηφῆνας δαπάνῃ μόνον ζημιοῦν τῆς κοινωνίας" οἱ δ᾽ ὰ 
τῶν μὲν πόνων κακοὶ ὦσι κοινωνοὶ; πρὸς δὲ τὸ πλευ- 
νεκτεῖν σφοδροὶ καὶ ἀναίσχυντοι, ἡγεμονικοί εἰσι πρὸς τὰ 
πονηρά: πολλάκις γὰρ δύνανται τὴν πονηρίαν πλεο- 
νεκτοῦσαν ἀποδεικνύναι: ὥστε παντάπασιν ἐξαιρετέοι ἡμῖν 

“6 οἱ τοιοῦτοί εἰσι. μηδὲ μέντοι σκοπεῖτε ὅπως ἐκ τῶν πολι- 
τῶν ἀντιπληρώσετε, τὰς τάξεις, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἵπποι οἱ ἂν 
ἄριστοι ὦσιν, οὐχ οἱ ἂν πατριῶται, τούτους ζητεῖτε, οὕτω 
καὶ ἀνθρώπους ἐκ πάντων οἱ ἂν ὑμῖν δοκῶσι μάλιστα 
συνισχυριεῖν τε ὑμᾶς καὶ συγκοσμήσειν, τούτους λαμβά- 
νετε. μαρτυρεῖ δέ μοι καὶ τόδε πρὸς τὸ ἀγαθόν" οὔτε γὰρ 

ἢ] οἱ α΄. 5. ν, τ. ἄγειν] ὅλον 84ἅ. Α. ραμῃοί!β ποίαΐπτη ἃ. Ναΐυτη εϑί 6χ 
οἷον. 24. πονηρία] πονηρίας καὶ ἀρετῆς διαφορὰ τηρ.. (ὐ. οὖ ἴῃ 5]η]5{1Ὸ ὡραῖον. 
ταύτας] ταύτῃ ἈΠΙΟΡΙ: συναναπειθούσας 1).Κ. 
αὐτῇ ] αὐτοῖς 10. 
ζημιοῦντας ).α. 
αὖ Ὁ. ργτ. 
πλεονεκτεῖν πλεῖον ἔχειν ἴ). 
καὶ ἡγ. 1)... οοΥν. 
ἡμῖν εἰσίν 10. 
ἵππους [).(α. ΘΟΥΤ. 
τε δἷ 864. τε (ται Β.) τα5. ἴῃ α. 
ἡμῖν ὮὉ. μ. δοκῶσι 10. 

πάντη, 566 ας 5.Υ.; 
25. ὅταν] ἢν 10. 

τῆς κοινωνίας) τοὺς κοινωνοὺς Ὠ).Οα. ΘΟΥΤ. 
τῶν μὲν] μὲν τῶν, 864 ΤΥ. 5.ν. βα ἃ. 

σφοδροὶ] ὦσι κοινωνοὶ Δα. Β. 
πλεονεκτοῦσαι 1) Ἰσότει 

26. μηδὲ] καὶ μηδὲ Ὁ. οὔ τηρ. 1. Τ. 
ὦσιν, οὐχ οἱ ἂν} ὦ ὦσι καὶ οὐχὶ Δ.α. 

οὕτως Ώ. 

συνισχύσειν Ὦ. 

βλάῤίᾳ Α.1.. ἀπονοίᾳ (α. ῬΓ. 
δ᾽ ὰ ν] δ᾽ 

ὦσι] ὦσι σοὶ 1... 
ἡγ.] οὗτοι 

οἱ τ. 
ἵπποι] 

ζητεῖτε] ΒΌΡΕΓ 
πάντων) ἀνθρώπων 866. Δ. α. 
μοι] οἱ 1ῇ γ88. 5.0. , τὸ 

ἐξαίρετοι 1). 
σκοπῆτε 1). 

οἴῃ. Α.6., νὲ τὐἀγώῥην ΒΟΥ ηαπιπὶ νἹἀθαίαγ. 

24. τῶν παραυτίκα] ΟὐΙΩΠΙΘηΐ. 2, 
1, 20: Αἱ ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἡδοναὶ 
παι (ὐοηῇ. ΒΌΡΙ 1, 5» 9, οὔ ἰηΐτα 8, 

» 32. 5ΟΗΝ. 
πρὸς ὄρθιον) Ἀδϑρὶοῦ γεῦθα οἵ ββη- 

ἰθηζίατη Η 6β1061 ΟΡ. 287 βεᾳᾳ. ΞΟΗΝ. 
εἰκῇ} Ταηι ζαοὶίο ταὶ ραϑβϑίην Ἰπίον- 

ῬΙθίου. 10ίνεῦβα ΠΟίΟηΘ οϑί 8, 22. 
5ΟΗΝ, 

58 ἰ μϑνω. ΜΔ δπι ΝΑ Σ, Ὁ. 
ΖΕΙΙΝ 

26. ἵπποι οἱ ἂν ἄριστοι ὦσιν] Υ. δα 
ΑΠΔΡ. 3,1,06 : ̓Ανεῖλεν αὐτῷ ὁ ᾿Απόλ- 
λων θεοῖς οἷς ἔδει θύειν. 
πρὸς τὸ ἀγαθὸν] Αἃ οοτηρτοραπάδπηι 

Γαὶ αὐ]αΐθὰ πος οἰϊατα ἰδβυϊ πιο] 
Ἰοοο δοσεᾶϊί, Ξ5ΟΗΝ, 
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“ 7 Ν 7 3. ἢ 7] Φ“ δ 57 

ἅρμα δήπου ταχὺ γένοιτ᾽ ἂν βραδέων ἵππων ἐνόντων οὔτε 
ὔ ᾿ 5 “4 Ἂ τὰ 

δίκαιον ἀδίκων συνεζευγμένων, οὐδὲ οἶκος δύναιτ᾽ ἂν εὖ 
“- ἴω ᾽7 , ἡ 

οἰκεῖσθαι πονηροῖς οἰκέταις χρώμενος, ἀλλὰ καὶ ἐνδεόμενος 
΄ι᾿ “Ὁ ᾿ς ἋΟὃ ἈΝ 7 ὕ 5" 

27 οἰκετῶν ἧττον σφάλλεται ἢ ὑπὸ ἀδίκων ταραττόμενος. εὖ 
δ᾽ ἴστε, ὦ ἄνδρες, ἐφη: φίλοι, ὅτι οὐδὲ τοῦτο μόνον ὠφε- 

λήσουσιν οἱ κακοὶ ἀφαιρεθέντες ὅ ὅτι κακοὶ ἀπέσονται, ἀλλὰ 
καὶ τῶν καταμενόντων οἱ μὲν δὴ ἀνεπίμπιλαντο ἤδη κακίας, 

΄“ Ψψ' ’ὔ ᾿ δ Χ 

ἀποκαθαροῦνται πάλιν ταύτης, οἱ δὲ ἀγαθοὶ τοὺς κακοὺς 
΄ ’, Χ ΄ “ “ ’ 

ἰδόντες ἀτιμασθέντας πολὺ εὐθυμότερον τῆς ἀρετῆς ἀνθέ- 
ἣν “ 5 - Ἃ - 7 

“8 ἕονται. ὃ μὲν οὕτως εἶπε" τοῖς δὲ φίλοις πᾶσι συνέδοξε[τ6] 
- “ 

ταῦτα, καὶ οὕτως ἐποίουν. 
3 ᾿ Ν , ’, 5 - ΄ "΄ ς “ 

Εκ δὲ τούτου πάλιν αὑτοῖς σκώμματος ἤρχετο ὁ Κῦρος. 
“ ᾽ὔ “" σι ,7 

κατανοῆσας γὰρ τινα τῶν λοχαγῶν σύνδειπνον καὶ παρα- 
’ Ἵ, 7 ’7 , 

κλίτην πεποιημένον ἄνδρα ὑπέρδασύυν τε καὶ ὑπέραισχρον, 
» ’7ὕ ἊΝ Ν 3 γ 3 ζυ 5 

ἀνακαλέσας τὸν λοχαγὸν ὀνομαστὶ εἶπεν ὧδε: ᾽Ὦ Σαμ- 
βαύλα, ἔφη, ἀλλ᾽ ἢ καὶ σὺ κατὰ τὸν Ἑλληνικὸν τρῦπον, 

ὅτι καλόν ἐστι, περιάγεις τοῦτο τὸ μειράκιον τὸ παρακατα- 

οὐδέ γε οἶκος δύναται εὖ ;. 27. ἔφη Ροϑι ἴστε Α. τοῦτο] τοῦτον ἃ. 
ἀλλὰ καὶ] ἀλλὰ 1). κατὰ μένωντων Ὁ. οἵ] ὃ ὅσοι Ὁ. δὴ ἀνεπίμπλαντο 
ἂν ἀνεπίμπλαντο (.. οΟΥ̓Γ. ἀνεπίμπλαντο 1). ΘΟΥΓ. ἂν ἐπίμπλαντο ΡΥ. ταύ- 
της) αὐτὴν 1). εὐθυμ.] θυ Ἰῃ γΔ8. σ,, ῬΓ. ἐογίδβϑθ φη. εὐφυμ. ΔΑ. 28. μὲν 
ὃ; ἅπασι αὐτοῖς] αὖ καὶ ΟΝ: σκώμματος α. τηρ΄. Τ΄ ἦρ- 
χεν Ὁ. τινας Α. λοχαγῶν] ταξιαρχῶν 1). σύνδειπνον] ἀγόμενον Δ 4. 
). τσ ὅ.Ὑ. λοχαγὸν] ταξίαρχον 1). ἀλλ᾽ ἢ οτὰ. Α.ἃ. 5.ν. περιάγη 
4118 τη. 5. γ. Δα α1ἴο σ᾽ οὖ ἡ 4188] ἴῃ εἰ τηπίαΐο Ὦ. 

ἅρμα) Ἰὐϑι ποῃ ΒΙΠ1Ρ]1ΟἸΓ6Υ ΟἸΎΊΙ5, 
5664 6415 7πποίᾳϑ ; 1460 ταχὺ αϊοϊθμτ. 
5ΟΗΝ. 

δίκαιον 1 Οὐ. δα }]1{δύβιη 
ἸΏ ΘΠ640 βουνδηΐθη ἱπίθυρυθύδ Υ 
ΒαΒΏΚΘη. δ (ΟὐὈμηθηῦ. 4, 4, 89 
4] ἵππους ἀδίκους Θα108. ΠΕΡ 18]688 
ν6] ΤΌΠΟΥ νῈ] νϑ]οοϊίαίθ 6880 αἰ. [ἃ 
Θαθα8 δίκαιος εἰ ἄδικος τὴν γνάθον α1- 
Οἰζαγ, 41] τι χ}] τη τιγΓδηγηῖιθ ϑθατιᾶ- 
16 πὰ γ6] ᾿Ἰπϑραθδ]οιη, 1ἃ οϑύ αἰύθύδτη 4α- 
ΤΆΤΩ, Δ] ΓΘγάτη τη ]]θτη, παβθροί. δίηρα- 
Δ] οϑί Ἰοοῖιδ ΟὐοπηπΊοηΐ. 4, 4. 5: Καὶ 
ἵππον καὶ βοῦν τῷ βουλομένῳ δικαίους 
ποιήσασθαι πάντα μεστὰ εἶναι τῶν δι- 
δαξόντων : ᾿ΌΪ οϑῦ 1ἀοηθοβ ἴδοοιθ δὰ 
αβία θχβθαιθηάα. [ρ᾽πιῦ ἢ. 1. ποῃ 
ἴδτὰ νἱγί8 ΡΘΟΌ Ια Ὶ8 δἰααα Θα᾿ΟΥ ΤΩ 
οὔ ΟΟΥΤΒ ἢ Π00] ρου ]ΑΥ! τη] 1 ΠτιηῸ 
ν᾽ ἀθῦαγ, ατιϑθ σο]ου αι] ν 6] ΟΡΡΟΠΔΙΤΙΓ 
γ6] οὐπη δᾶ ΘΟΙΏΡΟΠΑὔ1, 564] ΡΟΙΠ8 
ΘΘΠΘΓΑΙ ΠῚ ΟΘΌΥΓΙΒ Θ]ΌΪΩ 6 1811, ἸΔΟΠΘΙ 
ῬγΟΡΊ 6 αἸοὶ ν]ἀοπίαγ, ΟΝΝ, 

28. ἤρχετο] ἄρχειν σκώμματος δῖ 
ΡΥΘΘΙΓΘ ,ΘΧΘΙΉΡ ΠῚ Ἰοοἱ 41118, ἄρχεσθαι 
τοῦ σκώμματος ἸΟΘΔΙῚ ἸΠοΙρογο. ΟΌΗΝ, 
παι: ὦ: 
ὑπέρδασυν] ΡΙαί. Μογτ. τ. 632 Α΄: 

Οὐ μὴν ἀλλὰ πρῶτά μοι δοκεῖ τὰ λυ- 
ποῦντα τοὺς ἐνόχους σκώμματα τοῖς 

μακρὰν οὖσι τῆς διαβολῆς ἡδονήν τινα 
καὶ χάριν ποιεῖν, οἷον ὁ Ξενοφῶν τὸν 

ὑπέραισχρον καὶ ὑπέρδασυν ἐ ἐκεῖνον, ὡς 

παιδικὰ τοῦ Σαμβαύλα σκωπτόμενον 
εἰσάγει μετὰ παιδιᾶς. 

“Ἑλληνικὸν τρόπον ΟΥ̓ΘαΘΙΉτΙΒΠ6 Ἰᾶτη 
᾿ἰδο ὑθιη ρου [ἈΠηΔ ΠῚ ΔΠΠΟΙῚΒ ἰδύϊα8. σ6- 
ΠΟΙ εχ τοῖα δα Ῥϑυβαβ ρϑυ]αΐδμη 
ἸπΟΓΘθ αἶδδ6 ἢ ΘΟ Ιοοῦ ηχὶῦ ἤθο Χο- 
ΠΟΡΠΟΗ, τιῦ ᾿ηἴτα (6 Βορ ἰδία 3,1, 14. 
5ΟΗΝ. 

περιάγεις] ΙΓ 1, 23, 3, περιῆγεν. 
Μράϊο, αποᾶ νο]υϊβδδθ νἱαἀθῦαν 10., 
Οὐτηϊηρηΐ. 1, 7, 2: ̓ Δκολούθους πολ- 
λοὺς περιάγομξάν; 
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κείμενόν σοι; Νὴ τὸν Δί᾽, ἔφη ὁ Σαμβαύλας, ἥδομαι 
΄ » Χ 7] ᾿, ᾽ ΄σ΄ » ͵ 

20 γοῦν καὶ ἐγὼ συνὼν τε καὶ θεώμενος τοῦτον. ἀκούσαντες 
“ ς ἤ' ( «ε ᾿ν 53 Ν ΄ 

ταῦτα οἱ σύσκηνοι προσέβλεψαν" ὡς δὲ εἰδὸν τὸ προσω- 
“" » Ν ε 7ὔ ΕἾ) 5 7 ’ὔ 

πον τοῦ ἀνδρὸς ὑπερβάλλον αἰσχει, ἐγέλασαν πάντες. καὶ 
Ὁ Χ “ “ 5. ΄ 7 γ᾿ 

τις εἶπε, Προς τῶν θεῶν, ὡὠ Σαμβαῦύλα, ποίῳ ποτέ σε 
20 ἔργῳ ὃ ἀνὴρ οὗτος ἀνήρτηται: 3 καὶ ὃς εἶπεν, Ἐγὼ ὑ υμῖν νὴ 
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τὸν Δία, ὡ ἄνδρες, ἐ ἐρῶ. ὁποσάκις “γὰρ αὐτὸν ἐκάλεσα εἴτε 
νυκτὸς εἴτε ἡμέρας, οὐπώποτέ μοι οὔτ᾽ ἀσχολίαν προυφασί- 
σατο οὔτε βάδην ὑπήκουσεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τρέχων" ὁποσάκις τε 
αὐτῷ πρᾶξαί τι προσέταξα, οὐδὲν ἀνιδρωτί ποτε αὐτὸν εἶδον 
ποιοῦντα. πεποίηκε δὲ καὶ τοὺς δεκαδέας πάντας τοιούτους, 
οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ ἀποδεικνὺς οἵους δεῖ εἰ εἰναι. καί τις εἶπε, 
Κάπειτα τοιοῦτον ὄντα οὐ φιλεῖς αὐτὸν ὥσπερ τοὺς συγ- 
γενεῖς : καὶ ὁ αἰσχρὸς ἐκεῖνος πρὸς τοῦτο εἶπε, Μὰ Δία, 
ἔφη" οὐ γὰρ φιλόπονός ἐστιν" ἐπεὶ ἤρκει ἂν αὐτῷ, εἰ ἐμὲ 
ἤθελε φιλεῖν, τοῦτο ἀντὶ πάντων γυμνασίων. 

ΚΕΦ. Τ. 
σι Ὗ ΄΄ “. 7 

Τοιαῦτα μὲν δὴ καὶ γελοῖα καὶ σπουδαῖα καὶ ἐλέγετο 
΄ὕ ω ζω 7ὔ Ν νΝ Ν καὶ ἐπράττετο ἐν τῇ σκηνῇ. τέλος δὲ τὰς τρίτας σπονδὰς 

νὴ) ἡ ἴῃ τᾶϑ. 10. σαμβαυλᾶς οἵ 29. σαμβαυλᾶ 10. γοῦν] γε οὖν Α.α. 
τε] τε τούτῳ 10. 1. τοῦτον] αὐτόν Ὧ)Σ 20. ἀκούσαντες] ἀκούσαντες 
δὲ Ὁ. ὡς] οὐ (ἀ. ΡΥ.» φαΐ ΘοΥγ. ὦ (δὶς [ἘΥΘ), οὐ, οὖ 8]. τη. 5. ν. ὡς. ὑπερ- 
βάλλον αἴσχει] ὑ ὑπέραισχρον Α.α. σε] σὺ .. ῬΥ. ὁ ἀνὴρ] ἀνὴρ 10. [οτῦ. 
ΡΙῸ ἁνήρ. ἀνήρτηται ΜυγείτιΒ. [ΔὈγ] ἀνήρηται, τἱ8ὶ αυοα ἀ ἀνήρτηται ΙΠ 
ΘΟ 6π εϑί οοά. ΤΘΟΘΠ ΙΒΒΙΠ1Ο ΘΒ ΤΠ]ΘΠΊΟΡΑΨῚ Δα 5. 12. 20. ὦ οἵη. Α.α. 
δεινοῦ ὑπηρέτου τρόπος τηρ. ἃ. προφασίσατο θυ ἴῃ τᾶ8. 5:0. 1). προεφασί- 
σατο α. ΡΥ.» αὐ νἹἀθίαγ, 4] υ 1Π ΓΒ. ἐπροφασίσατο Ι,,, αὶ] ἐ ΟΟΙΥ. οὐδὲ Α. 
πρᾶξαί τι αὐτῷ 10. ποτεὶ πώποτε 1). εἶδον αὐτὸν Ὁ. δεκάδας 1). 
ἅπαντας οἵους] μείους Α. 21. ἐκεῖνος μὰ δία, οὐ πρὸς τοῦτο ἔφη 
Δ. α. τ. 564 ΠΟΤ. Θ’αβὶῦ οὐ, ασποα οπ|. ἴ,., οὔ ροϑύ τοῦτο ἴῃ τηρ΄. ΔΒΟΙΊρϑ εἶπε 
μὰ δῖ. πρὸς τοῦτο εἶπε ἀ6]εῦ ΘοΠποίάουιιθ. γυμνασίων] τῶν γυμνασίων Ὠ.α. 
1. δὲ] δὴ α. 5.ν. τὰς οτη. Α. 

20. ὑπερβάλλον αἴσχει] Μ᾽ ΘΥΌΙ ἰδηη 
ἴπ Ὀοπᾶτη ατιδπι ἴῃ Τη8]8 ΠῚ ῬΔΓΓΘΙΙ 
αἸΟΙ οχθιηρὶα οατὴ μος Θοπιροβαὶΐ 
ΘΟ ΘΡΠΔηᾺΒ ἴῃ ΓΠ65. Οδη δι 6]118 
μος δᾶθο δχίριι εβὺ 4685 8} 1105 αὖ, 
ΠΪΒῚ ὑπέραισχρον 6ΘΧ 8. 28 ᾿Π]αΐατα νἹ- 
ἀεγθίαι, ᾿πίουργεύαίιο οἾτι5 νἹ θυ] Ροβ- 
βού, αὐ ΗΠ βου ομῖα8 ὑπέρχολος ΘΧρ]Ἰοαῦ 
ὑπερβαλλόντως ὀργιζόμενος. 

βάδην ὑπήκουσεν] ΒΘΙΡ. Τδςαα. 8, 
2: Ἔν τῇ Σπάρτῃ οἱ κράτιστοι καὶ 
ὑπέρχονται μάλιστα τὰς ἀρχὰς καὶ--- 
μεγαλύνονται τῷ ὅταν καλῶνται τρέ- 

χοντες, ἀλλὰ μὴ βαδίζοντες ὑπακούειν. 
Θυϊθαβουμῃ οοηΐ. Ρ]αΐ. Μοτ. Ρ. 817 
Α. 

Ὅτι συγγενεῖς] γυι, 4, Ζ.  ΖΕΙΌΝ. 
1. τρίτας σπονδὰς] Τδνηδς οοηνῖν! 

τοι ἸΙθαἰϊομοβ Ῥϑυδὶ5 ὑγιαϊι, 46 
ααϊθὰβ Αἰμθηθῖιβ Ρ. δύ, ΒΟ ΠΟ]. δὰ 
ΡΙΠάΑΥΙ Ἰϑύῃιη. 6. 11, δυϊᾶδβ ἴῃ Κρα- 
τὴρ οὖ 8111 ἱταάπηί, (ὑθίθευ τη ΡΓῸ 
ποιήσαντες ταΘα]απ εβύ 2, 3; 40, οἵ ύ, 
4.1. ὅ0ΗΝ. Δοεῖῦνγο νϑῖὸ υἱιυαγ 
οἔϊδιη ΑπδΌ. 4, 3» 14, απατη ΠΊΘ6111|)}} 
510 σΘΘΥ15 0015 ΟὙΤΌΡ. 

Ιν! 

[17] 
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4 ᾿Ν 9 ᾽ ΄“ ΄- 3 Ν Ν Ά 9 

ποιήσαντες καὶ εὐξάμενοι τοῖς θεοῖς τἀγαθὰ τὴν σκηνὴν εἰς 
,ὔ 7 “- τ τ - 7 «ε σ΄“ 7] ᾽ 4 

κοίτην διέλυον. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ Κῦρος συνέλεξε πάντας 
Χ ψ, 57 ΄ 

τοὺς στρατιώτας καὶ ἔλεξε τοιάδε. 
2 ΓΑΙ ὃ λ «ε 3 5 Ὰ 3 Χ ἘΠῚ πε τς Δ 

Ανδρες φί οι, ὁ μὲν ἀγὼν ἐγγὺς ἡμίν: προσέρχονται [2] 
- ἊΣ “- , Ω Ν « “- 

γὰρ οἱ πολέμιοι. τὰ δ᾽ ἀθλα τῆς νίκης, ἢν μὲν ἡμεῖς νι- 
΄“ ΄“ ᾿Ν 2, Ν ὕν Ν “ Ὁ] σ 

κῶώμεν, τοῦτο γὰρ, ἐφη, δεὶ λέγειν καὶ ποιεῖν, δῆλον ὅτι 
“ 7 « ,ὔ Ν “ Ν »" 

οἵ τε πολέμιοι ἡμέτεροι καὶ τὰ τῶν πολεμίων ἀγαθὰ πάν- 
Ἃ δ ὡς - 3 7 ἰν Ν ΄σ »» 

τα᾽ ἢν δὲ ἡμεῖς αὖ νικώμεθα, καὶ οὕτω τὰ τῶν νικωμένων 
Ψ σι ΄ι 4 ΠΝ Ν᾿ 7 Ω Ν ΕΣ σ΄ 

ϑ πάντα τοῖς νικῶσιν ἀεὶ ἀθλα πρόκειται. οὕτω δὴ, ἐῴη: δεῖ 
ὑμᾶς γιγνώσκειν ὡς ὅταν μὲν ἄνθρωποι κοινωνοὶ πολέμου 
γενόμενοι ἐν ἑαυτοῖς ἕκαστοι ἔχωσιν, εἰ μὴ αὐτός τις προ- 

τὰ ἀγαθὰ Ὦ. διέλυον] υ ΒΌΡΘΡ ΘΙΒ]8 οε Ὁ. τοὺς στρ. πάντας Ὁ. 
2: ἄνδρες φίλοι] πέρσαι ". ἡμῖν ἐγγὺς 1). προέρχονται Ἀ.Ε. γγ. τοῦ- 
το γὰρ ἔφη δεῖ λέγειν. καὶ ποιεῖν Α. τοῦτο γὰρ δὴ (αἴ νΙἀείατ, ΡΥ.» ΘΟΙΤ. ἀεὶ οἵ 
5.0. καὶ) λέγειν ἔφη καὶ ποιεῖν. Δα] ἰΐο τηρ:. 8]. τη. δεῖ (ᾳ. τοῦτο γὰρ δὴ καὶ λέγειν 
ἔφη καὶ ποιεῖν δεῖ 1,. τοῦτο γὰρ ἀεὶ καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν δεῖ Μ. τοῦτο γὰρ δεῖ 
λέγειν ἔφη καὶ ποιεῖν Η. ΟΤΉ. 1). .δἱ Ροϑύ ΒΘ, ΘῊΒ νικώμεθα, αποα 1ῃ νικῶμεν 
τηϊίαϊξ, Ἰηογξ τοῦτο γὰρ ἀεὶ καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν δεῖ. 

δηλ. ὅτι οἵ τε π.] οἵ τεπ. δηλ. ὅτι Με. 
καὶ οὕτω] καὶ οὕτως Ὦ. 

ΟΠ]. χὰ. Π1ρ'. Υ. 
ἡμέτεροι 1)... 41 ἡμέτεροι 50. 
τὰ Α.α. πε εξ ων 1 ἡττωμένων Ὁ. 
ἃ 1. ἄθλον 1. προσεῖται Α.Β. ργ. 
ἕκαστοι 1). διανοῶνται ροβί ἔχωσιν δα ἃ. Β. 

δηλονότι---νικώμεθα 
ἡμέτεροι Μ. ἂν 
οὕτω Ο. καὶ οὐ 

πάντα͵ ἀγαθὰ πάντα ἴ,.ΝΜῇ. εἰ ἃ. 5.ν. 
4. δὴ ἔφη οτῃ. ἃ. ἔχωσιν 
εἰ] 5..ν. 8]. τῇ. 1. ὡς 6] Β8Ὁ- 

Βα α6η5, ασαοα ἢϊς (. 8. ν.» Ῥαποίϊβ ᾿πἴα ποΐδηδ, απίβ εἰ 1)., οὐ! 65 Ἰηΐἴτδ. 
προθυμηθήσεται (. 5.ν. 

τἀγαθά] Νοϊ]υϊξηα ΧΕΟΠΟΡΠΟῊ αἸοΘγα, 
ααοα ἴῃ (ὐΟΙηπηθπί. 1, 3, 2: Εὔχετο 
πρὸς τοὺς θεοὺς ἁπλῶς τὰ ἀγαθὰ δι- 
δόναιϊ [Ια 1Ὁ. 3, 14. 3: Ὅταν γε οἱ 

ἄλλοι ἄνθρωποι τοῖς θεοῖς εὔχωνται πο- 
λυκαρπίαν, εἰκότως ἂν οὗτος πολυοψίαν 
εὔχοιτο. 5ΟΗΝ. 

σκηνὴν---διελυον] Τηΐτα 2, 2, 21, 68 
τότε μὲν διαλύσαντες τὴν σκηνὴν ἀνε- 
παύοντο. ἴπ0 γερο διασκηνεῖν ἐξ 
ἀρίστου αἰχὶ Ἡ. 6τ. 4, 8, τι8. ΞΟΗΝ, 

2. ποιεῖν] ῬΟΉΘΥΘ 5ῖγ6 ἤηφογο Ἰηΐοτ- 
Ῥτοίαίαν Ηυςομίπβοπιβ, αὖ Δηδῦ. Ρ, 
γ,9: Ποιῷ δ᾽ ὑμᾶς---ἥκειν εἰς Φᾶσιν: 
οἴβι ἰοΐατῃ πος ΔἸ δ ηηθηΐτι πὰ ΒΘ 16 Π1] 
ἢν δὲ ἡμεῖς αὖ νικώμεθα ἴα. το] 1{πῚ 
αυοαδτητηοῦο, τὖ Βα ]αύπτη ν6}15. οἰα τη 
1)... ὨΪΒῚ 1116 τῆοχ 1ηΐοσγθοῦ. (θίγῃ 
ἀΌΡΙΘΧ ἢϊο Δηϑοο]τ{Πη1ἃ, τιηᾶ 1 ΠΊΘΠ- 
ὈΥ1 ᾿πϊ|ο, τὰ ἄθλα τῆς νίκης---οἶ πολέ- 
μιοι ἡμέτεροι, ἡδτη ΡΘΡΟΥΙΐ ᾿πίθγρο- 
Βα ΡΑΓΘΠΓΠ 6518 τοῦτο---ποιεῖν : Αἰΐοτα 
ΠΣ τὰ τῶν νικωμένων πάντα τοῖς νικῶ- 

σιν ἀεὶ ἀθλα πρόκειται [Δ] πᾶτὴ ἃρο- 
ἀοβίη ἸΠοσγατη ἣν ἡμεῖς νικώμεθα Ἰηζογί, 

αποα σθηθΡᾺ}} βϑηΐθηΐα βουρίου πὶ 
τηϑὶϊδ ααθδη ααοα ἀοραραῦς ῬΟΠΘΥΘ 
πάντα τὰ ἡμέτερα τῶν νικώντων ἐστί. 
Ῥτο νικωμένων αᾳοα ΠΙὈΥῚ (ἰΘ ΘΓ ΟΥ 5 
ΡΥ Θηΐ ἡττωμένων, Ἰὰ ΟὉ οοι]ο5 Πᾶ- 
Ῥιῖ586 νἀθαΐαν Ρ] αὐ ἢ τι8 ααὶ αἸοΙταΓ 
106 Θαο. ΡΌΘΓ. Ρ. 8}: Τὰ γὰρ τῶν 
ἡττωμένων ἐν ταῖς μάχαις ἀγαθὰ τοῖς 
νικῶσιν ἄθλα πρόκειται, τιΌϊ Ῥγερίου 
Ἰοσιιπῦ ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ Ρ]αλοΠ]ου τη ΔΠΠΟ- 
ἀντ ὙΥ γυςθη θδο ϊα8 [μ6ρ΄. τ, Ρ. 626 Β: 
Πάντα δὲ τὰ τῶν νικωμένων ἀγαθὰ τῶν 
νικώντων γίγνεσθαι. Οὐπϊθ8 ἰδπΊθ ἢ 
ἸΟο]8 ΠΟ νἹΠαΙοαίΣ ΒῈρΡΟΥ ΘΟ ΠῚ 
Ροβὲ ῬΓΙ5 Ἰζο τα ἀγαθά. 

ἐν ἑαυτοῖς ἔχωσιν ὡς οὐδὲν ἐσόμε- 
νον] ΒΟΡἢ. ΕἸ. 405: Πρὸ τῶνδέ τοί 
μ᾽ ἔχει μήποθ' ἡμῖν ἀψεφὲς πελᾶν 
τέρας τοῖς δρῶσι καὶ συνδρῶσιν, τ] 
Β1Π11}18ἃ ἸΠίοΓΡΥΘίΘΒ, οὔϑὶ 10 ΘΧΟΙΑΙΣ 4}1- 
ααϊὰ ροϑὶ ἔχει. Οὐ ὡς. οοηΐ. ΑπδΡ. 
1: διὸ: ἬΝ Ηδὲ γνώμη ἦν ὡς ἐλῶν-- 
ται ἘΠ μὴ ααἴριῃ Δηΐθ ὡς ΡΟΠΙύαΙ, τι εἰ 

7: ὅ» 49. 
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; ε »ῸᾺΝ » “ “- ͵ Ἁ Α 

θυμήσεται, ὡς οὐδὲν ἐσόμενον τῶν δεόντων, ταχὺ πολλὰ 
Ν ΄ Ν Ν “- “- “- 

καὶ καλὰ διαπράττονται" οὐδὲν γὰρ αὐτοῖς ἀργεῖται τῶν 
Α ᾽7ὕ “ 3: Ὁ “ « ΒΩ 

πράττεσθαι δεομένων" ὅταν ὃ ἑκαστος διανοηθῇ ὡς ἄλλος 
ἔσται ὁ πράττων καὶ μαχόμενος, κἂν αὐτὸς μαλακίζηται, 
τούτοις, ἔφη, εὖ ἴστε ὅτι πᾶσιν ἅμα πάντα ἥκει τὰ χαλεπὰ 

φερόμενα. καὶ ὃ θεὸς οὕτω πως ἐποίησε τοὺς μὴ θέλοντας 
΄-΄ Ἃ “-“ Νῃ, 7, Ἂν» 

ἑαυτοῖς προστάττειν ἐκπονεῖν τἀάγαθα ἄλλους αὐτοῖς ἐπι- 
τακτῆρας δίδωσι. νῦν οὖν τιξ, ἔφη, λεγέτω ἐνθάδε ἀ ἀναστὰς 
περὶ αὐτοῦ τούτου ποτέρως ἂν τὴν ἀρετὴν μᾶλλον οἴεται 
ἀσκεῖσθαι παρ᾽ ἡμῖν, εἰ μέλλοι ὃ πλεῖστα καὶ πονεῖν καὶ 

΄ 52 7 " Ν Ὡς ἢ ᾺΞ Ἅ 3 

κινδυνεύειν ἐθέλων πλείστης καὶ τιμῆς τεύξεσθαι, ἢ ἂν εἰ- 
΄- ᾿ς ᾽ ἊΝ 5 Ἂ ΄ὔ 

δῶμεν ὅτι οὐδὲν διαφέρει κακὸν εἶναι: ὁμοίως γὰρ πάντες 
΄΄ Ε) 7 3 ΤΩΝ δ 5 Ἁ 4 - 

5τῶν ἴσων τευξόμεθα. ἐνταῦθα δὴ ἀναστὰς Χρυσάντας, εἷς [3] 
σ᾿ δ ΕΣ ὕ 3, ἩῚ ΄-“ 7 

τῶν ὁμοτίμων, ἀνὴρ οὔτε μέγας οὔτε ἰσχυρὸς ἰδεῖν, φρονήσει 
δὲ διαφέρων, ἔλεξεν, ᾿Αλλ᾽ οἶμαι μὲν, ἔφη, ὡὠ Κῦρε , οὐδὲ 
διανοούμενόν σε ὡς δεῖ ἴσον ἔχειν τοὺς κακοὺς τοῖς ἀγαθοῖς 
ἐμβαλεῖν τοῦτον τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἀποπειρώμενον εἴ τις ἄρα 
ΕῚ Ἁ ᾽ ἃ ΄- Ἁ ΄ 

ἔσται ἀνὴρ ὕστις ἐθελήσει ἐπιδεῖξαι ἑαυτὸν ὡς διανοεῖται 
ες Ν ᾿, “ ἃ ἍἋ 27 “ “ ἊΣ 

μηδὲν καλὸν κἀγαθὸν ποιῶν, ἃ ἂν ἄλλοι τῇ ἀρετῇ καταπρά- 
’ὕ σι 3 Ἁ 3 ᾿] Ν 

ό ξωσι, τούτων ἰσομοιρεῖν. ἐγὼ δ, ἐφη ̓  οὔτε ποσίν εἰμι ταχὺς 
οὔτε χερσὶν ἰσχυρὸς, γιγνώσκω τε ὅτι ἐξ ὦ ὧν ἂν ἐγὼ τῷ 
ἐμῷ σώματι ποιήσω, οὐ κριθείην οὔτε ἂν πρῶτος οὔτε ἂν 

πολλά τε καὶ 1).α. 8.0. οὐθὲν Α. ὅταν] ὁπόταν 1). μαχόμενος]: ὁ μαχό- 
μενος α. 5.ν. ὁ μαχούμενος Ὦ. κἂν] καὶ 1. τούτοις] τοῖς τοιούτοις }0. 
εὖ ἴστε ἔφη α. ἥξει Ὁ) .Ὁ. ρτ. 4. οὕτω πως Α. πως οὕτως Ὦ. τοῖς 
---θέλουσιν 1).. 5. ν. ἢ. ΡΥ.» ααἱϊ τοὺς θέλοντας ἴῃ ᾿ἰζαγα. ἔφη λεγέτω τις ν 
πότερος ). μᾶλλον Ροϑβὶ οἴεται Ὁ.α. ἔδωμεν 1). εἰ ὅτι τηρ΄. 8]. τη. 
χρυσάντας .α. φρονήσει δὲ διαφέρων οἵη. Δ.α., αὰὶ] Δα. τ. ἔλεξεν] ἐδς 
866. Ὁ. ἔφη οτη. 10. διανοούμην ἃ. Ρ 1.» 5. ν. 8]. τη. ΡοΒίΐο ον. 
γε Δ.Ὁ. ργ. ὡς δεῖ οἵα. Α.(. πηρ΄. ΤΥ. τοὺς ἀγ. τοῖς κ. ἔχειν Ὦ. ἀλλ᾽ 
ἀπειρόμενον ἃ. ἀλλὰ πειρώμενον . οἵ ἀπο 8.γΥ.Υ. ἀποδεῖξαι Α.α. μῆ- 
θὲν ΔΑ. Ὠϊο οἵ 6. κακὸν ΔΑ. 6. εἰμὶ μὲν οὔτε ποσὶν ταχὺς Ὁ. τε] δὲ Ὁ. 
δῦ (ΟΥ̓. τὰ ὃ Ὁ: οὐκ ἂν κρ. οὔτε πρῶτος οὔτε δεύτερος, οἴομαι δὲ οὐδὲ χ.; 
ἴσως δὲ οὐδὲ μ. ἀλλὰ καὶ ἐκ. σ. Ὁ). 

ἀργεῖται) Ῥ͵ΤΟΡΊΙΕΥ ΒΟΘΟΤΑ ΔΤ Π6ρ]1- αὑτῷ 1: Παῖς μέγας μικρὸν ἔχων 
ΒταΥ δα ΟΣ ΕΓ. δ1ο Ηϊογ. 9.0: χιτῶνα παῖδα μικρὸν μέγαν ἔχοντα 
οὐδ᾽ αὕτη ἂν ἡ σκέψις ἀργοῖτο. ΞΟΗΝ, χιτῶνα ἐκδύσας αὐτὸν τὸν μὲν ἑαυτοῦ 

τῶν πράττεσθαι δεομένων] (ἕοοη. ἐκεῖνον ἠμφίεσε. 
12, 11: Τὸ μεθύειν λήθην ἐμποιεῖ πάν- ὁμοίως γὰρ πάντες τῶν ἴσων τευξό- 
τῶν τῶν πράττειν δεομένων. ἴ,δαροη- μεθα αἸσιηΌΥ ἰδπαθατα ΘΧ τηθηΐθ 6ο- 
αὐτη πράττεσθαι. ΓΌΤΩ 4Ἐ] βοϊδηΐ ὅτι οὐδὲν διαφέρει κακὸν 

4. τοὺς μὴ θέλοντας---αὐτοῖς] 1, 3, εἶναι. 
15: Πειράσομαι τῷ πάππῳ ἀγαθῶν Χρυσάντας] Ὧ)ὴ6 αἴο 8, 4, 19 866: 
ἱππέων κράτιστος ὧν ἱππεὺς συμμαχεν ΖΕΌΝ. 

Η 2 
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δεύτερος, οἶμαι δ᾽ οὐδ᾽ ἂν χιλιοστὸς, ἴσως δ᾽ οὐδ᾽ ἂν μυριο-- 
στός" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, ἔφη. σαφῶς ἐπίσταμαι ὅτι εἰ μὲν οἱ δυ- 
νατοὶ ἐρρωμένως ἀντιλήψονται τῶν πραγμάτων, ἀγαθοῦ 
τινός μοι μετέσται τοσοῦτον μέρος ὅσον ἂν δίκαιον ἢ" εἰ δ᾽ 
οἱ μὲν κακοὶ μηδὲν ποιήσουσιν, οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ καὶ δυνατοὶ 
ἀθύμως ἕξουσι, δέδοικα, ἔφη, μὴ ἄλλου τινὸς μᾶλλον ἢ 

΄ τοῦ ἀγαθοῦ μεθέξω πλεῖον μέρος ἢ βούλομαι. Χρυσάντας [4] 
μὲν δὴ οὕτως εἶπεν. ἀνέστη δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ Φεραύλας Πέρσης 
τῶν δημοτῶν, Κύρῳ πως ἔτι οἴκοθεν τ ρύθης καὶ ἀρεστὸς 
ἀνὴρ, καὶ τὸ σῶμα οὐκ ἀφυὴς καὶ τὴν ψυχὴν οὐκ ἀγεννεῖ 
ἀνδρὶ ἐοικὼς, καὶ ̓ ἔλεξε τοιάδε. 

Ἐγὼ, ἔφη, ὦ Κῦρε καὶ πάντες οἱ παρόντες Πέρσαι, 
ἡγοῦμαι μὲν ἡμᾶς πάντας ἐκ τοῦ ἴσου νῦν ὁρμᾶσθαι εἰς τὸ 
ἀγωνίζεσθαι περὶ ἀρετῆς" ὁρῶ γὰρ ὁμοίᾳ μὲν τροφῇ πάν- 
τας ἡμᾶς τὸ σῶμα ἀσκοῦντας, ὁμοίας δὲ συνουσίας πάντας 
ἀξιουμένους, ταὐτὰ δὲ πᾶσιν ἡμῖν πρόκειται. τὸ γὰρ τοῖς 
ἄρχουσι πείθεσθαι πᾶσιν ἐν κοινῷ κεῖται; καὶ ὃς ἂν φανῇ 
τοῦτο ἀπροφασίστως ποιῶν, τοῦτον ὁρῶ παρὰ Κύρου 
τιμῆς τυγχάνοντα" τό τ᾿ αὖ πρὸς τοὺς πολεμίους ἄλκιμον 
εἶναι οὐ τῷ μὲν προσῆκον. τῷ δ᾽ οὗ, ἀλλὰ πᾶσι καὶ τοῦτο 

9 προκέκριται κάλλιστον εἶναι. νῦν δ᾽, ἔφη, ἡμῖν καὶ δέ- 
δεικται μάχη, ἣν ἐγὼ ὁρῶ πάντας ἀνθρώπους φύσει ἐπι- 
σταμένους, ὥσπερ γε καὶ τἄλλα ζῷα ἐπίσταταί τινα 

ἐρρ.---ἀγαθοῦ ἃ. τηρ. Υ. μέρος τοσ. 1). εἰ] οἱ Δ. δυνάμενοι Ὁ. 
ἔφη] γε Α. πλέον 1). ἢ ἐγὼ β. ).(. 8.ν.γ. 7. πὼς ἔτι] προσέτι 
Α.α. συνήθης καὶ οἱ οὐκ ἀφυὴς οτὰ. Α.Ο. 5.γ.ζτ., Ἡα τς ῬΓ. Ροβὲ 

ὃ [5] 

ἀρεστός. 8. ἐγὼ] ἐγὼ δὴ ἴ.. δ᾽ 5 ὌΝ: α. ὑμᾶς πάντας Ροϑὲ 
ὁρμᾶσθαι 1). μὲν] τε Δ. τὸ σῶμα] τὰ πάντα Δ.α. δὲ ΟΤη. Ατα: 
πάντα ταὐτὰ---πρόκειταιἿ τὰ δὲ αὐτὰ καλὰ πᾶσιν προκείμενα ἡμῖν 1). 

ταῦτα Δ.α. Ἐὼὺ καλὰ οἱ προκείμενα Θὔατη (ἀ. ΘΟΥΤ. 
πᾶσιν ΟἸη. }. ὁρῶν Α. 

Α.(. οοΥ̓. 8. ν. Τ᾿ 
α. δέ φημι 1).1.. τηρ. τ. 
Ῥαποῖο βὰῦ ν. τινὰ] τὴν Δ. 

8. ἐκ τοῦ ἴσου ὁρμᾶσθαι] Δ. ἀὰ 1, 
6, 17. ΟῊἮΝ. Ἀεοβριοῖῦ πὰς Χρη. 
ἰηΐγῶ ὃ, 2, 5: 

τὸ σῶμα] ιοΐεν οἰ Γαγ6 ΟΟΥ̓́Ριι58. ἴπ- 
ἴνα 3,1, 20, τὸ σῶμα ἀσκῆσαι 68 6οΥ- 
ΡοΥὶ Υ1Π65 Δ΄ Δογ6 αἴΡο, οἵ 2 2, 1, 20, 68ΐ 
τὰ σώματα πρὸς ἰσχὺν ἀσκεῖν. (Οὐοπη- 
Ῥοβιύίαμη σωμασκεῖν οἵ σωμασκία 51 1η]- 
1106 ἃ Χοπορμοηΐθ 46 σουΡΟΥ8. ΘΧΕ!"- 
οἰταϊϊοηθ. δἰ μ]ϑίϊοα οὐ τα} }}Α7] αἸΟΙίτιΓ, 
αὐ ἀΟΟΘΟΙΓῸΥ δά 3,1, 2οθ. Ιρὶθαν πος 
οὔατα ἴῃ Ἰοὺ οππὶ νἱοῖτι Θχοσοι[αίϊο - 

κυρῶ 1). 
τούτους ΔΑ. τούτοις Ῥ1. (α., 4] ΟΟΥΓ. τοὺς οὖ τηρ΄. Υ. πολεμίους. μ 

προσῆκον ΟΤη. }. 
φύσει π. ἀ. 1). 

τὸ] τό τε 1).1,. ΘΟΥΓ. 
τοὺς πολεμίους] 

ἀλκίμους 

9. δ᾽, ἔφη, ἡμῖν δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν 
ἐπίστανται Ἀ.(α. ΡΓ., ΟΠ 

τ᾽ αὖ] τε τὰ Δ. 

ΠΘΙὴ ΘΟΠ] ΠΡῚ ραΐο, οἱ Ἰοο πηι σΟΉν Ι"- 
τ[Θηἤτιπι ἴα: ϑύηηϊ θην 05 ΟἸ 65 
νἱοίιν οἱ ΘΟΥ̓ΡΟΥῚ5 δ ογ οὐ αἰ ο7}6 οἱ υἱ- 
εἶοο. Οοηΐ. 3» 3; 46: ἜΦ᾽ οἷς τε ἐτρε- 
φόμεθα ὑπὸ Κυαξάρους, ἅ τε ἠσκοῦ- 
μεν, ἐφ᾽ ἅ τε αὐτοὺς παρακεκλήκαμεν. 
5ΟΗΝ. 

συνουσίας γ. 2,1 830. ΖΕΠΓΝ. 

προκέκριται---εἶναι] ΑἸΙα ᾿α]8 οου- 
ΒΕ ΠΟΙ ΟἢΪ85. ΘΧθηρὶα ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ 8. οἱ 
αἰϊοσαπι ν. ἴῃ ΓΠ68. ϑίθρῃ. 



1} ΨΑΆΡ: ΤΠ| Τ0] 

᾽ “ 9ῸΝ “τ τ ᾿ δ ΨΡΎ. 
μάχην ἕκαστα οὐδὲ παρ᾽ ἑνὸς ἀλλου μαθόντα ἢ παρᾶ τῆς 

- ΄ Φ «ε “ « ἕ 

φυσεως, οἷον ὁ βοῦς κέρατι παίειν, ὁ ἵππος ὁπλῇ, ὁ κύων 
, ε Ια 5 7 Ν ὰ , » 5᾽ 

στόματι, ὁ κάπρος ὀδόντι. καὶ φυλάττεσθαι γ, ἐφη, 
ἰχ - 3 Ὁ ΄ “- ΄σ- 

ἅπαντα ταῦτα ἐπίσταται ἀφ᾽ ὧν μάλιστα δεῖ, καὶ ταῦτα 
ΕΣ » ΧΝ ᾽7ὔ 7 Ἷ,  ,,.. Χ ΒΩ 

τοεἰς οὐδενὸς διδασκάλου πώποτε φοιτήσαντα. καὶ ἐγώ, ἐφη; 
᾽ 7 » Ν ,ὔ » ’ὔ’ Χ ͵ “Ψ 

ἐκ παιδίου εὐθὺς προβάλλεσθαι ἠπιστάμην πρὸ τούτων ὃ 
ἯΝ χ 7 θ . Ε δὲ ᾿ χλλ δὲ Ὑ7 Ν 

τι ᾧμην πληγήσεσθαι" εἰ δὲ μὴ ἄλλο μηδὲν ἔχοιμι, τῶ 
ω Ἄ ͵ 3 ψ' Ν 7 

χεῖρε προέχων ἐνεπόδιζον ὅ τι ἐδυνάμην τὸν παίοντα" καὶ 
΄- Ἁ Ν ΟΝ “ ’ 

τοῦτο ἐποίουν οὐ διδασκόμενος, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ τούτῳ 
’ Ξ Χ Ἂν 

παιόμενος, εἰ προβαλοίμην. μάχαιραν γε μὴν εὐθὺς παι- 
, Ἂ Ψ [γώ 3 ΣῸΝΧ 5. πεν ΣῸΝ ο 

δίον ὧν ἥρπαζον ὅπου ἴδοιμι, οὐδὲ παρ᾽ ἑνὸς οὐδὲ τοῦτο 
Ἂν “ ΄- ,ὔ Ἕ δ “ 7 ςε 5 ΧΆ 

μαθὼν ὅπως δεῖ λαμβάνειν ἢ παρὰ τῆς φύσεως, ὡς ἐγὼ 
3 ͵ὔ ΄σι σ΄ 7 3 , 

φημι. ἐποίουν γοῦν καὶ τοῦτο κωλυόμενος, οὐ διδασκο- 
«Ψ 7ἷ Ε ἃ , Υ κ Ν 

μενος" ὥσπερ καὶ ἄλλα ἐστιν ἃ εἰργόμενος καὶ ὑπο μητρὸς 
καὶ ὑπὸ πατρὸς ὑπὸ τῆς φύσεως πράττειν ἠναγκαζόμην. 
καὶ ναὶ μὰ Δί ἔπαιόν γε Τῇ μαχαίρᾳ πᾶν ὃ τι δυναίμην 
λανθάνειν. οὐ γὰρ μόνον φύσει ἣν, ὥσπερ τὸ βαδίζειν 
καὶ τρέχειν, ἀλλὰ καὶ ἡδὺ πρὸς τῷ πεφυκέναι τοῦτο ἐδόκει 

Ἂ 3 ᾽ ζου ν 327 ͵ὔ ΡῚ 

τὰ μοι εἶναι. ἐπεὶ δ᾽ οὖν αὕτη, ἐῴη; ἡ ᾿ ἢ μάχη καταλείπεται, ἐν 
ἢ προθυμίας μᾶλλον ἢ τέχνης ἔργον ἐστὶ, πὼς ἡμῖν οὐχ 

ἡδέως πρὸς τούσδε τοὺς ὁμοτίμους ἀγωνιστέον ; ὕπου γε 
τὰ μὲν ἄθλα τῆς ἀρετῆς ἴσα πρόκειται, παραβαλλόμενοι δὲ 

ὁ βοῦς--- ὀδόντι Ηογτηορθηοβ ὟΥ 412. ἈΠοίί. νο]. 23. Ρ. 308, 19, δα απ ΡΙαπαά. 
ΜΘ στρ Βοιθ 90; 17. γ] δὲ Ὁ. ἅπαντα ταῦτα] ταῦτα πάντα 
ται ροϑὲ ἔφη ὴ. ἐπίστανται Α.(α. οατὰ ραποῖο Β0Ὁ ν. το. ἔφη οἴῃ. ἢ). 
εὐθὺς} μὲν 844, Ὁ. 6. ΒΟΥ, ἐπιστάμην (α. ΠΟΥΤ. 5.0. τούτου Ε. 5.ν. 
ὃ τι] ὅτ᾽ Α..(. ὅτῳ τηρ. 1,..τ. οἰοίμην Ὦ. εἰ δὲ] εἰ Ὁ. καὶ εἰ Μ. μὴ 

ὙΠ 
επίιστα- 

ἄλλο μηδὲν] μηδὲν ἄλλο Μ. μηδὲν] μηθὲν Α. προσέχειν 10. ἠδυνάμην 
ΙΒ προβαλλοίμην 1). ὼν Μ., αὖ νιαείαγ. ὃν Α.}).Ὁ., 56α 9 

ξοτῇ. ΘΟ δέοι Ὁ). ἢ ἄλλου ἢ 1).6. οουτ. ὡς οἵη. Α.α. ΡΥ. γοῦν 
Ψ6] ροΐ!π8 ουν [πῃ ἐποίουν Οτη. Ὁ. Δα αἸΐο ἸΠ110 ΨΘΓΒΒ Ὑ 8ΠίΘ ουν. κωλυό- 
μενος ΟΠ1. Ἀ. 86α. α.τ. ὑπὸ πατρὸς καὶ ὑπὸ μητρὸς 1}. πράττειν] ἀπαι- 
τεῖν Δ. σα. Ροϑβί ἤναγκ. ΒῬΟΠΘΠΐα6Β, 1). ΘΟΥΥ. ἴῃ τηρ΄. 8]. τη. γε τῇ οτχῃ. Α.α. 
πᾶν ὅ τι] ὅ τι πᾶν Δ. σα. τῷ τὸ ἢ. τοῦτο] τοῦτο ποιεῖν Ὦ. 11. δ᾽ 
ομλ. 1). ἔφη αὕτη Α.Ὁ. 

10. τούτων ὅτι] Υ. Δα 2,5, 67. σΟΘα ΠῚ τοίθυαῦ (ὐοτητηθηΐ. 4, 5. 9 
ὑπὸ μητρὸς καὶ ὑπὸ πατρὸς] Βοάεπι 

ογαἴη6 8, 7,14: Τὴν αὐτὴν μητέρα καὶ 
τὸν αὐτὸν πατέρα προσαγορεύοντες. πὶ 
ἴῃ ΑΒΔθδΒὶ 3, 1, 17. ὁμομήτριος καὶ 
ὁμοπάτριος. 

ἠναγκαζόμην] ΘΘΟΌΘθΩΥ πδίαγο 1η- 
Βῃπούσπη. Ηΐϊηο τὰ ἀναγκαῖα, Π6668- 
βιύαίθβ πδύιγθθ, 8 ατι8 νοι ρίδβ θὔϊδηη 

σαηῦ οὐδ ἀναγκαῖα, αογπη ἐνθη- 
[8 δϑί Πθοθββα 8. οὖ ἸορΊθτιϑ ὨδύαδΘ 
ΡΓΘΘΠηϊτ8, ἸΡΙάθπι 1, 1, 6, ἀνάγκαι 
ΘΌΔΙ 1,.1, 15» 5 ηΐ Ἰορὸβθ πδίθγε 1Π- 

νΔΙ18 11.658. ΒΟΉΝ. 
παραβαλλόμενοι) Ἐΐδὲ Ὁ6111 ρΘΙΊΟὉ}18 

ΟὈἤ]Ισοτθ, Ρουθ ατ]. 5ΟΗΝ. 
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5 ᾽ Ν , 9 [Ὁ ΕῚ 

οὐκ ἰσα εἰς τὸν κίνδυνον ἦμεν, ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν ἔντιμον βώον, 
ὅσπερ μόνος ἥδιστος, ἡμεῖς δὲ ἐπίπονον μὲν, ἄτιμον δὲ, 

12 ὅσπερ, οἶμαι, χαλεπώτατος. μάλιστα δὲ, ὦ ἄνδρες, τοῦτό 
με εὐθύμως εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν πρὸς τούσδε παρορμᾷ ὅτι 

σ΄ , 32» ὰ 

Κῦρος ὁ κρίνων ἔσται, ὃς οὐ φθόνῳ κρίνει, ἀλλὰ σὺν 
θεῶν ὅ ὁρκῷ λέγω ἢ μὴν ἐμοὶ δοκεῖ Κῦρος οὕστινας ἂν ὁρᾷ 
ἀγαθοὺς φιλεῖν οὐδὲν ἧττον ἑαυτοῦ" τούτοις γοῦν ὁρῶ 

ΩΝ 3» Φ ΄ σ΄ Ἃ 5. Ἂς 3, 

αὐτὸν ὅ τι ἂν ἔχῃ ἥδιον διδόντα μᾶλλον ἢ αὐτὸν ἔχοντα. 
. Ἕ 5“, 3 σ“ Ὁ 7) κ- Ψ 

13 καίτοι, εφη, οἶδα οτὶ οὗτοι μέγα φρονοῦσιν ὁτι πεπαι- 
δευνται δὴ καὶ πρὸς λιμὸν καὶ δίψαν καὶ πρὸς ῥῖγος καρ- 
τερεῖν, κακῶς εἰδότες ὅτι καὶ ταῦτα ἡμεῖς, ὑπὸ κρείττονος 
διδασκάλου πεπαιδεύμεθα ἢ ἋΣ οὗτοι. οὐ γὰρ ἐστι διδάσκαλος 
οὐδεὶς τούτων κρείττων τῆς ἀνάγκης, ἢ ἡμᾶς καὶ λίαν 

Ἰ4ταῦτ᾽ ἀκριβοῦν ἐδίδαξε. καὶ πονεῖν οὗτοι μὲν τὰ ὅπλα φέ- 
ἿΆ ἰν δς ΄ ὕ ε 

ροντες ἐμελέτων, ἃ ἐστιν ἅπασιν ἀνθρώποις ηὑρημένα ὡς 
ΕΝ 3 7] 5 ες ΄ 7 5 5᾽ » 4 7 

ἂν εὐφορώτατα εἴη, ἡμεῖς δὲ γ΄, ἐφη, ἐν μεγάλοις φορτίοις 
΄, “ 4 -“ 

αἱ βαδίζειν καὶ τρέχειν ἠναγκαζόμεθα, ὥστε νῦν ἐμοὶ 
δοκῖ τὸ τῶν ὅπλων φόρημα πτεροῖς, μᾶλλον ἐοικέναι ἢ 

15 φορτίῳ. ὡς οὖν ἐμοῦ γε καὶ ἀγωνιουμένου καὶ ὁποῖος ἄν [6] 
τις ὦ κατὰ τὴν ἀξίαν με τιμᾶν ἀξιώσοντος, οὕτως, ἔφη, ὦ 

ἴμεν] ἴομεν Α.19. 85. ν. 4]. πι. ἃ. ργτ. βίον οτα. Α.α. 5. ν. Τ᾿ ὅσπερ 
μόνος] ὃς μόνος περ Α.Ο.1.Μ. ὅσπερ Ὁ. ἥδιστος] βίων ἀἀα. Α.Ο.6. χα- 
λεπώτερος Δ.α. 12. τὸν πρὸς] τὸν οἴη. Δ.6. 58. ν. Τ. ἔσται ὁ κρίνων 
Ὁ κρίνει} κρίνων Α.α. κρίνειν α. 5. νυν, κρινεῖ ἴογί. 1. Ῥε.» αἱ ΘΒ ηθὶ- 
ἄ6γ8. θεῷ ὅρκῳ δοκεῖν κυροῦν (οπυϊβδίϑ, ὕστα λέγω ἢ ἦ μὴν ἐμοὶ δοκεῖ κῦρος) 
Δ. σ. εὐ χαὶ ογδϑὶς ν ἴῃ δοκεῖν Ι,. “λέγω ἢ ἦ μὴν ἐμοὶ ῬιΠΟΙΙ5 Ἰηἴτᾶ ΡΟΒ ΓΒ ποίεὐ 1). 
ἂν οἵη. Α.α. ἑαυτοῦ} ἢ ἢ ἑαυτὸν Ὁ).Ε. 5. ν. Τ΄ γοῦν) γε οὖν α. ἥδιον 
οἴη. Α.Οα. 13. καὶ πρὸς δίψος 1). Εἴ ος 5.γ. α.γ. ῥίγον Δ.Ε., 864 ἢϊο ος 
ΒΟΥ ταῦτα οἵα. Α.α. τούτων οὐδεὶς . κρείττων] κρείσσων ὧν Α.α. 
ἀκριβοῦν ταῦτα 10. 14. πονεῖν] μὲν δΠά. σ. Β.Υ- Υ. μὲν] μὲν δὴ Ὁ. 
ΓΛΌΥῪῚ εὑρ. εὐφόρως Α. σ. ΘΟΥΤ, Τηρ;. Τ΄ ἐμοὶ νῦν δοκεῖ Ὠ. τὰ---φορή- 
ματα 1). 15. ἄν τις] τις ἂν 1). ὦ 1,.1πηρ΄. τ., αποά ἴῃ (ὦ, ΤΡΤΟ ΘΟ]ΟΓΘ βου ρύαηι 
ΒΌΡΓΤΑ ν΄. ῬΙΟΙηΪηθί, τι 5. 5. ὁ δηΐθ χρυσάντας οὗ 41}18ὁ5 βε8ρ6 1ἰ{0ογ88 ἴδ ὈΥΪΠη85 
γΟΟΒθΌ]ΟΥ πὰ Χαδηη τη θα186, αὖ σ ἴῃ ἀπελογήσατο 2, 2,1 3: 15. τιμᾶν} 
σθαι 5.ν.γὉ. (α. ρΡαποί!β ποίαϊαπι ροβύ ἂν [. οὕτω 

15. κακῶς εἰδότες) ΝΝΕΒοϊοηΐεβ, 1ρ- 12. εὐθύμως ταῖῃὶ αἸΒρ]1οοῦ : εὔθυ- 
ἨΔ]. Ηδγροογδίίοη ν. κακῶς εἰδότες. μον ποιεῖ καὶ παρορμᾷ 5] Θ58θύ, ΤὩΔΡῚΒ 

το]Ϊογάγοη. 5ΟὍΗΝ, Νοῆ τηΐϊππβ ἰῃ- 
Β0Ιθηβ ἢ 80. αΥ. 3:1. τδὃ: Νομίζον- 
τος ἀθυμοτέραν καὶ τὴν προσβολὴν ἐ ἔ- 
σεθσαι, υϊ ἀθυμοτέρους πρὸς τὴν π. 
Οορείαϑ. 

ὅρκον θεῶν παροὺ Ριπᾶ. ΟἹ. 7, 110. 
5ΟΗΝ. ΑἸϊὰ ν. ἴῃ Τ68. ίθρῃ. 

ἥδιον---μᾶλλον] Κ΄. δα 2, 4: 1ο. 

5ΟΗΝ. 
ἀνάγκης] αάομηῃ ϑδθηΐθηϊα ρα 

Ἐν. ΑἸο. ούρ, 6]. 514 οἷ 8110]. 
14. εὐφορώτατα] ῬΏΘΥ αι] 8. ΠΥΡΟΓ- 

θΟ]6 αὐῦαγ ἀθ υτἶθ. ΠΟΡΙ] πη ἸΟΝΊΟΥ 
θυ. φιιῶ φιναίθηι αὖ πορφιυϊηῖϑιιδ εἰη-- 
φιαην ροίιογο ἐπυθηϊγὶ, ἰρυϊδοίηνϊξ. 
5ΟΗΝ. 
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Κῦρε, γίγνωσκε. καὶ ὑμῖν δ ξ ἔφη, ὦ ἄνδρες δημόται, πα- 
ραινῶ εἰς ἔριν ὁρμᾶσθαι ταύτης τῆς μάχης πρὸς τοὺς πε- 
παιδευμένους τούσδε" νῦν γὰρ ἅνδρες εἰλημμένοι εἰσὶν ἐν 

τό δημοτικῇ ἀγωνίᾳ. Φεραύλας μὲν δὴ οὕτως εἶπεν. ἀνί- 
σταντο δὲ καὶ ἄλλοι πολλοὶ συναγορεύοντες. ἔδοξε κατὰ 
τὴν ἀξίαν τιμᾶσθαι ἕ ἐκαστον, Κῦρον δὲ τὸν κρίνοντα εἶναι. 
ταῦτα μὲν δὴ οὕτω προυκεχωρήκει. 

κάλεσε δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ὃ ο Κῦρος καὶ ὅλην ποτὲ τάξιν 
σὺν τῷ ̓ ταξιάρχῳ, ἰδὼν αὐτὸν τοὺς μὲν ἡμίσεις τῶν ἀν- 

τὰ 

δρῶν τῆς τάξεως ἀντιτάξαντα ἑκατέρωθεν εἰς ἐμβολὴν, θώ- 
᾿γωμιοὶ μὲν ἀμφοτέρους ἐ ἔχοντας καὶ γέρρα ἐν ταῖς ἄριστε- 

ραῖς, εἰς δὲ τὰς δεξιὰς νάρθηκας παχεῖς τοῖς ἡμίσεσιν 
37. “- δα Ἐν» 53 σ“ ΄ , 5» ΄ 

ἔδωκε, τοῖς δ᾽ ἑτέροις εἶπεν ὅτι βάλλειν δεήσοι ἀναιρουμέ- 
ω ΄ 5 Ν Ζ ἰν Ψὕ 

τὃ νους ταῖς βωλοις. ἐπεὶ δὲ παρεσκευασμένοι οὕτως ἐστησαν, 
πν 3 - ἴὰ 3 σι Χ ε Ν Ψ 

ἐσήμηνεν αὐτοῖς μάχεσθαι. ἐνταῦθα δὴ οἱ μὲν βάλλοντες 

γ] δ᾽ Π.6. 5.νι ν᾿. ὁρμ. εἰς ἔριν Ώ. [1ω}0ὴ ἄνδρες. 16. φελαύρας ἃ. 
πολλοὶ] ἑκατέροις δα. (. 5. ν. ἑκατέρῳ Ὦ. συναγορεύοντες] συναγορευόν- 
των δὲ Α. ἔδοξε] ν 5.0. Π., δ ἀθη5 ἀοίπάδ οὖν, φποά Ο. 8. ν., δ᾽ οὖν Ὁ. 
τὴν οτ. Α. προυκεχωρήκει Ταπίπα, 6... ἴῃ ᾳῦο οὐ (ΠΟΥ. ἴδοϊῦ οΧ ο οὗ κει ρο- 
510 ΒΆΡΕΙ κε, αὖ [ογίαββθ κεισαν νοεῖ, προκεχωρήκει [). προκεχωρήκεσαν Α. 
α. ΡΥ. προκεχωρήκεισαν ἴ,. 17. ὁ κῦρος ΟΤη. Α. 864. }).α. Π16’. ἃ. Τῇ. 
ποτὲ οἵη. Α.6. ἰδὼν] ἰδὼν δ᾽ Α.α. τοὺς μὲν] τοὺς Ὁ. εἰς 1}. ἃ]. 
ΤΊ. 8. Υ. ἐμβολὴν] κύκλῳ δαα!ῦ 1). Ρι ποι 8 ποίδ[ΆΠΙ. μὲν] μὲν δὴ . 
ἐν ΟΠΊ. 1). ἴῃ ΤΆ8. δ ἸὩΟΧ δὲ τάς. ἀναιρουμένους ἐνηγμένους . (ααϊ] δεήσοιεν 
ἡγμένους, βρ᾽ σῖτα ἴδα. Ῥίοἴο αὖ 615 8Π ΔΒΡ6Ι 510 ἀπ 168) (α., αἱ ἴῃ τηδγρ'. ΤΩ. ΓΤ. 
γὙρ. ἀναιρουμένους, ἴ,.. 41 τηρ'. τη. ΓΟΟΘὨΓΙΒΒΙΠγ8 γρ. ἐνυμένους οαρίδέο5, 1. 6. αἰ- 
νυμένους. αἰνηγμένους 6Χ ΒΊΟΥΘΗΠΟ οὖ αἰνιγμένους 6Χ ἀποῦτιβ νοΐ αϑι15 οοαά, 
τλθυηοσδῦ ἰθρδητι8. 18. παρασκευασάμενοι Δ.Ε. οὕτως οτη. Α.Οα. 
ἐσήμηνεν Μ. ἐσήμηναν Α.(. οοΥΥ. 5. ν. ἐσήμαινεν 1). βάλλοντες] ἔβαλλον 
ταῖς βώλοις καὶ 1). Εἰ βώλοις καὶ α. Δ4ἃ. τηρ΄. τ. 

17 

1ρ. δημόται] δυαηΐύ Ρ]Θ 611, αὐ τηΐτα 
8, 3, 5. [μοχίοοη Ῥαδγιβίθηβα δρυᾶ 
Τιγοπθυατη δὰ Ἠρδγοϊοίαμη 2, 172: 
Ρ. Ρ11. [Ζομπαῖᾶβ Ρ. 404. αἱ βο]υτη 
ΧΟΠοΟΡΠΟηΐθπ] ῥτεθῖου ἴοπαβ νοσᾶθα- 
Ἰατη ἴα ἀδιιῦραββο. ΒΟῊΝ, Ῥοεοίε- 
ΥΩ ΘΧΘΙΊΡ]α ΡΗ]υ τη Υ. ἴῃ 68. 
ϑίθρῃ. 

εἰς ἔριν ὁρμᾶσθαι ταύτης τῆς μάχης] 
Ἡ τη οὶ ἉΠοΡαπη]αθ Ἰὰρσογατη ἔριν 
ψΕ] ἔριδα, νεῖκος πολέμοιο οοῃξενΐ ὟΝ 6Γ- 
ΠἸΟΚΚ. 8α ΤΥΥΡΒΙΟΔΟΥ. 4. 

ἅνδρες τεοοΐα τϑϑυταξατη 80 ϑομηθὶ- 
αδΥῸ 1ος1ρῚ δα 2. 2, 1, εἱ Η. 6τ΄. 4, 8, 
52. 

ἀγωνίᾳ] Ῥμοίμι5 οἱ δυάδα, ΘΎΔΙΩ, 
ΒΘ ΚΙκουῖ Ρ- 3383» 10: ᾿Αγωνίᾳ Ξενοφῶν 
ἀντὶ τοῦ ἀγῶνι. ΑἸΙΟΥΌΤΙΩ ΘΧΘΠΊΡ]Α ν. 1π 
165. ϑίθρῃ. Ἰθοιηοογαίθβ δριυα 5[00. 

ΕἸον. Ἀρρβϑμᾷ. Ρ..30: Οὔτε γράμματα 
οὔτε μουσικὴν οὔτε ἀγωνίην. Ὠ)1οὸ 
ΟἾγυβ. ΟΥ. 24, ν0]. 1, Ρ. β1ῖ8: Οἱ δὲ 
περὶ ἀγωνίαν, οἱ δὲ ἀν 'μουσικὴν 
ἐσπουδάκασιν. ὥθα ἀρᾷ ΧαοΠπορποη- 
ἴθ ἰάθπὶ ΟὈ πο ἀἰβοιπηθη ηποά 
ρα 4 ΗἩετοαοίυχηῃ 2, 91: ᾿Αγῶνα γυ- 
μνικὸν τιθεῖσι διὰ πάσης ἀγωνίης ἔχον- 
τα; Υϑοῖθ ἀθοϊαγαν Η Θβυοῃϊα8 : ̓Αγω- 
νίης, τῆς ἐν ἀγῶνι ἁμίλλης. 

τό. ταῦτα---προυκεχωρήκει] Ρ]υτγά- 
Ἰοῖὴ ἴῃ δϑάθπι [ουτηυ]α ᾿ηἴογαηῦ ΠΟΠ- 
Π1}}1 ὃ, 4. 22. 

17. ἀναιρουμένου 7 ϑιιΒραοίΠΊ 
ῬΙΌΡΓΟΥ ΠΡτογατη αἰββθηβιιπῃ γοσαθιι- 
Ἰὰπη πο 88.015 νἹπαϊοαΐ 8, 3. 27: Ὡς 
βαλῷ γε ταύτῃ τῇ βώλῳ, ξφη ἀνελό- 
μενος. 
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ἐστιν οἱ καὶ ἐτύγχανον καὶ θωράκων. καὶ γέρρων, οἱ δὲ 
καὶ μηροῦ καὶ κνημίδος. ὅπου δὲ ὁμόσε γένοιντο, οἱ 
τοὺς νάρθηκας ἔχοντες ἔπαιον τῶν μὲν “μηροὺς, τῶν δὲ 
χείρας; τῶν δὲ κνήμας, τῶν δὲ καὶ ἐπικυπτόντων ἐπὶ 
βώλους ἔπαιον τοὺς τραχήλους καὶ τὰ νῶτα. τέλος δὲ 

τρεψάμενοι ἐδίωκον οἱ “γαρθηκοφόροι. παίοντες σὺν πολλῷ 
γέλωτι καὶ παιγνίᾳ. ἐν μέρει γε μὴν οἱ ἕτεροι λαβόντες 
πάλιν τοὺς νάρθηκας ταὐτὰ ἐποίησαν τοὺς ταῖς, βώλοις 

19 βάλλοντας. ταῦτα δ᾽ ἀγασθεὶς ὃ ΙΚύρος, τοῦ μὲν ταξι- 

ἄρχου τὴν ἐπίνοιαν, τῶν δὲ τὴν πειθὼ, ὅτι ἅμα μὲν 
ἐγυμνάζοντο, ἅμα δ᾽ εὐθυμοῦντο, ἅμα δ᾽ ἐνίκων οἱ εἰκα- 

7 ΄σ σ΄ ΄“- ς ΧΖ 7 τ ἣν ϑ ᾿, Ψ;΄. 

σθέντες τῇ τῶν Περσῶν ὁπλίσει, τούτοις δ᾽ ἡσθεὶς ἐκάλεσέ 
3.5 ΄-“- Χ “ “ 7 “-“ 

Τ᾽ ἐπὶ δεῖπνον αὐτοὺς καὶ ἐν τῇ σκηνῇ ἰδὼν τινας αὐτῶν 
» Ρ» ΧΝ " 7 Ν ᾿ ΄- 

ἐπιδεδεμένους, τὸν μέν τινα ἀντικνήμιον, τὸν δὲ χεῖρα, 
5 ’ὔ Υ ΄’ ς 3. Ἐν. “ - “- 7 

φοηρῶτα τί πάθοιεν. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι πληγεῖεν ταῖς βώλοις. 
ε Ἂ ’,' 3 7 ,ὔ ἴω » Ἃ 

ὁ δὲ πάλιν ἐπηρώτα πότερον ἐπεὶ ὁμοῦ ἐγένοντο ἢ ὅτε 
’ 53 ε ϑ 7, κ ν᾽, 3 τὴ “- 

πρόσω ἦσαν. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτε πρόσω ἦσαν. ἐπεὶ δὲ ὁμοῦ 
5 ᾿Ν » 53 ᾿ ς ΄ 

ἐγένοντο, παιδιὰν ἐφασαν εἶναι καλλίστην οἱ ναρθηκοφο- 
ε Ἀ ᾽ “- 7’, δον Ά -Σ 

ροι" οἱ δὲ συγκεκομμένοι τοῖς νάρθηξιν ἀνέκραγον ὅτι οὐ 
, Ψ ἈΠ ΟΣ ἊΝ: Κα ΄, 7 “ ΝᾺ 

σφίσι δοκοίη παιδιὰ εἶναι τὸ ὁμόθεν παίεσθαι" ἁμα δὲ ἐπε- 
, - 7 Ν ἣν 

δείκνυσαν τῶν ναρθήκων τὰς πληγὰς καὶ ἐν χερσὶ καὶ ἐν 
Π 4 Ν , , Ν “ 

τραχήλοις, ἔνιοι δὲ καὶ ἐν προσώποις. καὶ τότε μὲν ὥσπερ 
ΠΝ ἐνρλς μὰ συ ’ “ 3. ΜῈ 7 Ν ἊΣ "δ 

εἰκὸς ἐγέλων ἐπ᾽ ἀλλήλοις. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ μεστὸν ἢν τὸ 
Ἷ ΄ι ΄“-“ Υ ,, Ἃ 7 

πεδίον πᾶν τῶν τούτους μιμουμένων" καὶ εἰ μὴ ἀλλο τι 
7 - 7] “ ὡς 6.5 ΄“- 

σπουδαιότερον πράττοιεν, ταύτῃ τῇ παιδιᾷ ἐχρῶντο. 

[8] 

οἵ καὶ] οἱ Ὁ. μηροὺς καὶ κνημίδας Α.6. ργ., υἂὐ νιαοίατγ. ὅπου δὲ ὁμό- 
σε] ἐπεὶ δὲ ὁ ὁμοῦ Ὁ. τῶν δὲ κνήμας οτὴῇ. Ἀ.Ε., τηρ΄. ΓΤ. Δ΄ 65 κνήμας. τῶν 
δὲ οτη. ἢ. ἐπὶ βώλους οἴη. Α.Ε. 5. ν. ΤΥ. παιγνίᾳ Α. παιγνίῳ Ἡ. παιδιᾷ 
1)... [ογύαββθ σουτ., 4] δη Δ πα ααϊα ΡΓ. Παθτι ας ΠῚ 5815 Δρραγοῦ, 886 σπαι- 
διᾷ Ἰοηρ6 8116 βουρίαπι ἴῃ βθοῦπαᾶ αυᾶπη 8. 20. ϑ]ἋδΒ ν. Παιγνία 6 Χοπο- 
ῬΠοηίο: Οἱ δὲ ν. ἐδίωκον σὺν π. γ. καὶ ἐλ τον πάλιν λ. Ὁ... ταῦτα Ὦ. 
10. δ᾽ ἐθυμοῦντο Α.(α. σοΥΥ. τηρ΄. Υ. δ᾽ ἡσθεὶς] δὴ ἡσθεὶς 1Ὁ. τινα] 
αὐτῶν δα. Α.6α. ἐπικνήμιον Α. οἵ, αὐ νΙἀοίπγ, (. ΡῥΓ. ταῖς β. 
πληγεῖεν 10. 20. ἢ ὅτε---ἐγένοντο οτη. Δ.(α. τηρ΄. Υ. δὲ] δὲ αὖ ἃ. 
5.ν.γ7. δ᾽ αὖ Ὁ. σφίσι] σφίσιν γε 10. σφίσι γεῖ,. πᾶν τῶν δῖο- 
Ῥἤδηιιβ. πάντων Α.}).α. εἰ] ἀεὶ (ὰ. ΠΟΥ. οὗ ὁπότε (α. τηρ΄. Υ. ἀεὶ ὁπότε 1). 

ἔστιν οἵ] Βαΐαμη ἀραὶ Δη  ΌΪΟΓΟΒ 
ἔστιν οἱ ποίαν! δα ΑΠΔΡ. 6, 2, 6. ὉὈῚ 
ἀθίθυῖογθβ εἰσιν. Ρ]αΐ. ΜΊη. Ρ. 320 Α: 
Οὐκ ἔστιν οἵτινες. ϑαθροοίαχη δαΐθιη 
ῬΓΘΟΙΘΥ Δε]θίπιπη απίθ πος ταῖς βώλοις 
ΒΘΠ]Ί6η8 ἐπὶ βώλους. 

18, παιγνίᾳ [ ΠΟΥΤηδ Ὠτι] 15. ΘΧΘΙΠ- 

ῬΙατη Αὐϑύορ δ η15 Δ α10 ὅτ α8β, Η6- 
ΤΟΟΟΙΪ οὗ 8]}1ὰ ν. ἴῃ 65. ϑύβρῃ. 

10. ὁπλίσει] ὩΣ ἧς Ὅν 
50. μεστὸν ἢν τὸ διὸ πᾶν} Η. αν. 

3» 4: τό: Ἔκ τούτου παρῆν ὁρᾶν τὰ 
μὲν γυμνάσια πάντα μεστὰ ἀνδρῶν τῶν 
γυμναζομένων κι τ. ὰ. ΦῸΝ, 
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͵ 53, 

Αλλον δέ ποτε ἰδὼν ταξίαρχον ἄγοντα τὴν τάξιν ἀπὸ [9] 
τοῦ ποταμοῦ ἐπὶ τὸ ἄριστον ἐφ᾽ ἑνὸς, καὶ ὁπότε δοκοίη 
αὐτῷ καιρὸς εἶναι, παραγγέλλοντα τὸν ὕστερον λόχον 

παράγειν, καὶ τὸν τρίτον καὶ τὸν τέταρτον, εἰς μέτωπον, 
ἐπεὶ δ᾽ ἐν μετώπῳ οἱ λοχαγοὶ ἐγένοντο, παρηγγύησεν εἰς 
δύο ἁ ἄγειν τὸν λόχον' ἐκ τούτου δὴ παρῆγον. οἱ δεκάδαρχοι 
εἰς μέτωπον" ὁπότε δ᾽ αὖ ἐδόκει αὐτῷ καιρὸς εἶναι, παρ- 
ἤγγειλεν εἰς τέτταρας τὸν λόχον᾽ οὕτω δὴ οἱ πεμπάδαρχοι 
αὖ “παρῆγον εἰς τέτταρας" ἐπεὶ δὲ ἐπὶ θύραις τῆς σκηνῆς 
ἐγένοντο, παραγγείλας αὖ εἰς ἕνα ἰόντων εἰσῆγε τὸν πρῶ- 
τον λόχον, καὶ τὸν δεύτερον τούτου κατ᾽ οὐρὰν ἐκέλευσεν 
ἕπεσθαι, καὶ τὸν τρίτον καὶ τὸν τέταρτον ὡσαύτως παραγ- 
γείλας ἡγεῖτο εἴσω" οὕτω δ᾽ εἰσαγαγὼν κατέκλινεν ἐπὶ τὸ 
δεῖπνον ὥσπερ εἰσεπορεύοντο" τοῦτον οὖν ὁ Κῦρος ἀγα- 
σθεὶς τῆς τε πρᾳότητος τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς ἐπιμε- 

21. ἄριστον] ἀριστερὸν Β. ΡγΓ., αὐ νάοίαγν, Π.Ὁ. Πηρ’. 1.» Ι,. ΡΥ.» οὖ Ροβίαιδπι 
ἄριστον Ἰπςα]ογαῦ ΘΟΥΓ., 5... Μ 
1).α. 
, 
ξοσί, ἴοι νοὶ, αὐ Μ,, εἴη) ἃ. τηρ΄. γ. 
αὖ] δύο Δ. ργ. . ρΓ. διο Ἔγᾶβοὸ ΡΙΌρθυ Α. ππηο. 

ἔσω .α. 
οὖν οτῃ. α. 

ἕπεσθαι ἐκέλευεν Ὁ. 

τοῦτον] ταῦτ᾽ Α.α. 
5... Υ. 

ΝΛ ἰὸς 

21. ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ] ἴπ (το οἱ 
εὐαηΐ, η6 Βιαάοτθ ΡΟ] Ὁ δα ῬΓΔΠ ΠΤ 
δοσθάθιθηί. Οὐοπί. 2,1,29. ΖΕΌΝ. 

ἄριστον) ΑἸ. ἀριστερὸν, αυαοα ἄδτη- 
Ὡᾶνδ [ΘΠ 1Π0]., ααοπίδμη Οὐγεθοθ ἐπὶ 
ἀριστερὰ, αἱ ἐπὶ δεξιὰ, ἀἸοαῖπιν. Οὐοη- 
τὰ ἄριστον 811, αυοα τεοίθ το]θοὶξ 
Ὑγ εἶβκ. Νϑαχθ θηΐπη τη]Π1065 Δα Β1ΠῚ 
ἄριστον ἀπουηῦαῦ ππης, δα δεῖπνον 
ψΕΙῸ ἀβῖπαβ ἃ υὐτὸ νοοδηΐαγ. Ξαροῦ- 
αϑῦ Ἰριύαγ αὐ ἀἸοαπιαϑ οατη Παυϊομιη- 
ΒΟΠῸ 8]1Π|5416 ἄριστον οὐ δεῖπνον 6558 
ΒΥΠΟΏνΙηΔ, 8560. Αἴποη. 1, Ρ. 11, ἔπ- 
βίϑίῃ. Π. Ρ. 1853. απο ἴδοοσθ ἀπ01- 
[Δ010, αὶ Χομορβοπίοτη Ἰερι. Οὕδγα 
δὰ Ἰδοθοπεπι ἀριστερὸν τοαἀθυπαυτη 
6588 Ἑθηδαί. Τηΐγα δὐϊᾶτη 4; 2: ΟΥΓαΒ 
Ἰαθεῖ παράγειν ἐν δεξιᾷ ἔχοντα ἑαυτὸν, 
Ἰρὶ θα ἐπ᾽ ἀριστερὸν, Δα 5: Π]ΒΊΎΘΙη ςοη- 
νεύβαη. ΒΟῊΝ, ᾿Αριστερὸν ῥΙῸ ἄ- 
ριστον 1ΠΠαύπτη οἰΐατῃ ΡΒ]. ΝΙΟΙθ ο. 
20, πο ἀρύστῃ ᾿ΐς ἀριστερόν. 

παράγειν] ΑὉ «ΑἸ α]πθ6 ἀθοογα ἴῃ 
Γγοηΐθπη βῖνθ ἰαὐππαϊπθη. (ὐὀηΐ. 
ΒΟΒΠοΙάοΥ. δα ΗΙΡΡΆτοΙ.. 4; 0. 

καιρὸς δοκοίη αὐτῷ α. 
“δεκαδάρχαι Α. ΟἽ ΌΡΕ; Ἡ:Ὲ5, 56 [ογΐαβϑθ σοῦσ. 1Π αἱ. δεκαδάρχοι (816) 

εἰς τέτταρας] ὡς ῬΓροπαηΐ οὗ ἴῃ ὁ λόχος 844. 10. (αὶ ἔ ἴη ἸῺ Τᾶ5. Οὔ ῬΓ. 

παραγγέλοντα 

ἐπὶ τῇ θύρᾳ 2. 
εἰς] ὡς εἰς Ὁ. ὡς α. 

δ᾽] δὴ Ὁ. εἰσεπορεύετο 
ὁ ὁχὴ. ἡ τῆς ὃ.] Καὶ ὃ. Ὁ. 

ἐπεὶ] ἐπειδὴ Ὁ). 

παρήγγειλεν εἰς τέτταρας οὐ ρϑυ]ΐο 
Ροβύ παραγγείλας εἰς ἕνα ἀϊοίατη ἔδγα 
αὖ ΑΠΔ, 1, 5» 123 : Παραγγέλλει εἰς τὰ 
ὅπλα. 

ὡς εἰς τέτταρας ἴοι ὁ λόχος] ἱπερίθ 
15 τερϑτςατ αιοᾶὰ 18πὶ δηΐθοαβϑιξ 
[αοΐατη : Παρήγγειλεν εἰς τέτταρας ἄ- 
γειν τὸν λόχον; αποά “αυυπὶ [αοΐατα 
ββϑϑί, οἱ πεμπάδαρχοι αὖ παρῆγον, 561- 
Πιοοῦ εἰς μέτωπον. [ἴδ ρογίθοία οϑὲ 
δνοϊαῦίο. Ῥυθθοϊαγα ναση νἹαῦ ἀπ 
δύθΡ Βαμα, οἱ ΠΟ] ΘοΙΌ Ἰερθπάμπι: ὅ- 
πότε δ᾽ αὖ πτ τ καιρὸς εἶναι παράγειν 

εἰς τέτταρας τὸν λόχον, οὕτω δὴ --- 
παρῆγον, ὡς. Δ ΘΙΈΠΙ 5]. ἄγειν ΡγΥ8- 
βίδῦ 10 Ἰοὺ νι] παράγειν. ὅ0ΗΝ, 
14 ᾿ρϑῦα ἥθρμδηιβ οχ ““υοάδηῃ 
νοῦ. το (ΡΏΉ]ΘΙΡΠμΟ, αὖ Βαβριοαία 
ΞΟΠ ΠΟΘΙ ἀοΥτ18) δηΐθ τὸν λόχον ᾿πβουαϊξ 
ΘαϊτοπΘ δἸ[ογᾶ. 

ἰόντων) ἰ ἰέναι οὕτως Βίθρ μδηι8. Α- 

Ἰοψὰϊ ἀοἰθπάπμηῃ ἰόντων, χαοα εἷς αἸαὶ 
ΠΟῸῚ Ρούαϊδ. 58 1ρ866 ΠΌτοσαιη νᾶ- 
τἱθίαΐθβ οδίθππηΐ τη οΟἹΪπὶ Πὶς ἔ1556 
τὰ} δίθτη. 
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λείας ἐκάλεσε ταύτην τὴν τάξιν ἐπὶ τὸ δεῖπνον σὺν τῷ 
ταξιάρχῳ. 

22. Παοὼν δέ τις ἐπὶ τῷ δείπνῳ κεκλημένος ἄλλος ταξί- [107 
αρχος, 7ην δ᾽ ἐμὴν, ἔφη, τάξιν, ὠ Κῦρε, οὐ καλεῖς εἰς 
τὴν σκηνήν : », οὐαὶ μὴν ὅταν γε παρίῃ ἐπὶ τὸ δείπνον, 
πάντα ταῦτα ποιεῖ; καὶ ὅταν τέλος ἡ σκηνὴ ἔχῃ: ἐξάγει 
μὲν ὁ οὐραγὺς, ἔφη, ὁ ο τοῦ τελευταίου λόχου τὸν λόχον, 

ὑστάτους ἔχων τοὺς πρώτους τεταγμένους εἰς μάχην" ἔπει- 
τα ὁ δεύτερος τοὺς τοῦ ἑτέρου λόχου ἐπὶ τούτοις, καὶ ὁ 
τρίτος καὶ ὁ τέταρτος ὡσαύτως, ὅπως; ἐφη, καὶ ὅταν 
ἀπάγειν δέῃ ἀπὸ πολεμίων, ἐπίστωνται ὡς δεῖ ἀπιέναι. 
ἐπειδὰν δὲ, ἔφη, καταστῶμεν ἐπὶ τὸν δρόμον ἔνθα περιπα- 
τοῦμεν, ὅταν μὲν πρὸς ἔω ἴωμεν, ἐγὼ μὲν ἡγοῦμαι, καὶ ὁ 
πρῶτος λόχος πρῶτος, καὶ ὃ δεύτερος ὡς δεῖ, καὶ ὃ τρίτος 
καὶ ὁ τέταρτος, καὶ αἱ τῶν λόχων δεκάδες καὶ πεμπάδες, 
ἕως ἂν παραγγέλλω ἐγώ" ὅταν δ᾽, ἔφη; πρὸς ἑσπέραν 
ἴωμεν, ὃ οὐραγός τε καὶ οἱ τελευταῖοι πρῶτοι ἀφηγοῦνται" 
ἐμοὶ μέντοι οὕτω πείθονται ὑστέρῳ ἰόντι, ἵνα ἐθίζωνται καὶ 

23 ἕπεσθαι καὶ ἡγεῖσθαι ὁμοίως πειθόμενοι. καὶ ὃ Κῦρος [11] 
ἔφη, Ἢ καὶ ἀεὶ τοῦτο ποιεῖτε ; Ὁποσάκις γε; ἔφη), καὶ 
δειπνοποιούμεθα νὴ Δία. Καλῶ τοίνυν, ἐφη. ὑμᾶς, ἅμα 
μὲν ὅτι τὰς τάξεις μελετᾶτε καὶ προσιόντες καὶ ἀπιόντες, 
ἅμα δ᾽ ὅτι καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς. ἅμα δ᾽ ὅτι τά τε σώμα- 
τα περιπατοῦντες ἀσκεῖτε καὶ τὰς ψυχὰς ὠφελεῖτε διδά- 
σκοντες. ἐπεὶ οὖν πάντα διπλᾶ ποιεῖτε, διπλῆν ὑμῖν δί- 

ἐκέλευσε Α. ταύτην] αὖ καὶ ταύτην 1). (α. 5. ν. Γ΄. τὸ δεῖπνον] τῷ 
δείπνῳ ἃ. 22. τῶ δείπνον Δ. ΘΟΥΤ. οἴ πὶ 1ἢ δοσθηΐιι ΘΈΡΕΙ ε; 4] ὈΓ. 
νἱΔοῦαν ΟἸΤΟΘΙΠΘΧῸΒ [π1588. ὦ κῦρε τάξιν Ὁ. καλέσεις Α.α. ὅταν 
γε] ὅταν Α.α. παρῇ 10. ἡ σκηνὴ οτῃ. ἈΑ.Ο. ἀαα. [).(. τηρ.Γ ἔφη 
οὔ. Ὁ. ὁ τοῦ] οὐ τοῦ 6. τοῦ 0. τὸν λόχον οἴη. ἃ.α. 84(. 1), ΤῊρ;. Γ΄ 
εἰς μι τ. Ὁ. ἔπειτα] δ᾽ οὐραγὸς δαα. }). ὁ δεύτερος τοὺς τοῦ] ὁ ὁ τοῦ Ὁ. 
ἔφη οτη. Ὁ. ἐπὶ τούτοις] ὅπως Δ.Ε. ΡΥ. δέῃ ἀπάγειν 10. ἐπιστῶν- 
ται Α. α. ἔφη ΟΠ. . ἐπὶ] εἰς ἢ. περιπατοῦμεν) ὦ 8: 0 Τ΄ σ. 
πρὸς ἕω ἴωμεν] προσίωμεν ΑΔ. προΐωμεν . ΡΓ. ΘΟΥΤ. 8. ν΄. Τ᾿ μὲν οτη. 10. 
δεῖ] δὲ Α.(. ρν. καὶ τέταρτος Α.Ὁ. λόχων] λοχαγῶν 1): πεντάδες Α. 
ἕως] ᾧ Δ. (Οὐ 6ΟΥΥ. ταρ΄- α: παραγγέλω Α.α. ἐγώ οὐχ. ἢ. ὁ ΠῚ. Α.α. 
οὕτω] ὃ ὅμως 1).(. 5. ν. τ. ὅμως οὕτω [.. πείθωνται 1). ὄντι Α. Ὁ. 
ἀφηγεῖσθαι 10.6. 5. ν. Υ΄. 22. γε] τε ἢ. ,δειπνοποιούμεθα] Θ ἴῃ γ88. οἴ α 
5. .» 4188] ΡΓ. μὲν [ογ], α, ἅμα μὲν ὅτι] ὅτι ἅμα μὲν Δ.α. ἅμα δ᾽ ὅτι 
--νυκτὸς οἴη. ΑΔ. 

22. ταῦτα] αάοηι, ταὐτὰ, (ὑΔΥΉ ΥΥ. οἰϊαπὴ τάξις Θχοιοϊα θαθη οὐ πη 
ΖΕΌΝ. ΙΩΥ͂ ΕΙ͂Β0 χϑρθίθσθ Βο]θῦαί. 50ΗΝ. 

22. νυκτὸς] Ουοα ρμοβύ σοπδηὴ ἅμα μὲν ὅτι---ἅμα δ᾽ ὅτι] 51΄᾽ο 6,1, 24. 
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24 καίον καὶ τὴν εὐωχίαν παρέχειν. Μὰ Δί᾽, ἐφη ὁ ταξί- 
ἄρχος, μήτοι γ᾽ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, εἰ μὴ καὶ διπλᾶς ἡμῖν τὰς 

γαστέρας παρέξεις. καὶ τότε μὲν δὴ οὕτω τὸ τέλος τῆς 
σκηνῆς ἐποιήσαντο. τῇ δ ὑστεραίᾳ: ὁ Κῦρος ἐκάλεσεν 
ἐκείνην τὴν τάξιν, ὦ ὥσπερ ἔφη, καὶ τῇ ἄλλῃ. αἰσθόμενοι 
δὲ ταῦτα καὶ οἱ ἄλλοι τὸ λοιπὸν πάντες αὐτοὺς ἐμιμοῦντο. 

ΚΕΦ. Δ. 

3 ’ὔ Ψ 4 ἴω ’ὔ Ια 5 

Εξέτασιν δέ ποτε πάντων τοῦ Κύρου ποιουμένου ἐν 
“- ’ 3 Ν᾿ ᾿, 7 

τοῖς ὅπλοις καὶ σύνταξιν ἦλθε παρὰ Κυαξάρου ἄγγελος 
’ὔ “ 3 ων 7 ἌΣ Ζ 53 » ΄- 

λέγων ὅὃτι ᾿Ινδῶν παρείη πρεσβεία: κελεύει οὖν σε ἐλθεῖν 
« ΄ » ν 5, Ε- ἡ Ν Ἀ Ἁ 

ὡς τάχιστα. φέρω δὲ σοι, ἐφὴη ὁ ἄγγελος, καὶ στολὴν τὴν 
7 ἊΝ ’ ᾿ ’ ᾿ ε Ψ, 

καλλίστην παρὰ Κυαξάρου βούλεται γὰρ σεως λαμπροὸ- 
τατα καὶ εὐκοσμότατα προσάγειν, ὡς ὀψομένων τῶν Ἴν- 

ς δῶν ὅπως ἂν “προσίης. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ἱκῦρος παρήγ- 
γειλε τῷ πρώτῳ τεταγμένῳ ταξιάρχῳ εἰς μέτωπον στῆναι 
ἐφ᾽ ἑνὸς ἄγοντα τὴν τάξιν, ἐ ἐν δεξιᾷ ἔχοντι ἑαυτὸν, καὶ τῷ 
δευτέρῳ ἐκελευσε ταὐτὸ τοῦτο παραγγεῖλαι, καὶ διὰ πάν- 

» ’ ’ὔ ’ ν ἢ 

των οὕτω παραδιδόναι ἐκέλευσεν. οἱ δὲ πειθόμενοι ταχὺ 

καὶ τὴν] τὴν Α.α. 24. ταξίαρχος] ὠὰ νν Α.Ὁ. ργ..» ταξίαρχος ΠΟΥΥ. 
τον, μήτοι Ἐ᾿. “μήτι Α.}).α. γ}γ} ἔφη ἐν οπι. Α. σ. ΡΥ. δα, 
5.0 Ὁ μιᾷ] μιᾷ γε Ὁ. οὕτως ΝΑ τῆς "δὲ ἕως ἐποιήσατο ἴ). ἐποιή- 
σατο Εἰϊδτη Ι,. ἐκάλεσεν ἐκείνην ἐκάλεσε ταύτην 1).(α. σοΥΥ. αἰσθανό- 
μενοι---τούτους 10. Ι. τοῦ κύρου πάντων 1). κυαξάρους 1). Ὠϊς οὗ 

Ϊη 6. βουιρύστῃ παρει. ὡς τάχιστα 866, 
τῶν καλλίστων ).Ὁ. 5. ν. τ΄. ἐβού- 

εὐκοσμότατα] εὐσώματα Α.Ε. 
2. δὲ οἵη. Ὦ. 

ταυτὸ 
ὡς 

Ἰηπ8. παρείη] ἘΠ ταὶ Ι,. 
θ᾽ ἘΠ τα Το οἴ ΓἈΤα. 
λετο Ὁ. ὡς εὐκ. καὶ λαμπρότατα 1). 

4 “ Ω 

ῬΥ. προσάγειν] προσελθεῖν 1). προσίοις Α.α. 
ἔχοντι] ἄγοντα 1). ΡΓ. ἔχοντα 1,., 41 οἰδηη ΡΥΘΘο 68 τὰ ἴῃ ΠΠ{πι|τϑ. 
τοῦτο Α.(.. ΟΟΥΥ. ταυτὸν τοῦτο (α. ΡΓ. ταῦτα τοῦτον 0. οἱ 1).6. σοΥγ. 
ἈΓίσορε. 

ἡ σκηνὴ ἔχῃ. ). ροβίθα ἕως ἐποιήσατο. 
Δῃ νο]τῦ σον] Ρ6Ι Τοΐδηη ποούθπ 

ἰοηῖβ ΠΥ ἃ. 15, Ρ. 310, ααϊρὰ5 δα 0 δα αἰ] που]ατῃ ἰγδούατη ἢι]5β6ὺ 5ΟΌΗΝ, 
Αὐβίορῃ. ας. 920, ἔπγυ. Η]ρροὶ. τῇ ἄλλῃ] τῇ τρίτῃ, αὖ τῇ ἑτέρᾳ 4, 6, 
480, ΒΌΡΙ. Αππρ. 739. ΒΟΗΝ. ΕοΣ ΑΠΌ. 2,1, 2: Ὅτι ταύτην 

μήτοιγε] δπηδίτιπι ἢἰϊς ἴῃ Ὦ). 6χ- 
ΘΠ1Ρ]15 σοι ρτο αν Ποϊηαοτῇ, δα Ρ]ὰ- 

ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ] ὅῬὶς 3,1, 17. [ΙηΐΕΓ 
ῬΙΘΡ. δαάϊζαπι οἱ ΟἹ ΒΒΆΤη νδγϊδηΐ 
ΠΌΤ ΑΠᾶΡ. 4, 8, 8: Παρήγαγον ἐν 
τρισὶν ἡμέραις, Ὁϊ ἀοἔε᾽οΓῈ5 οἸηΪΌ- 
ταπΐ, αἱ 5, 7, 17: Ταῦτα δ᾽ ἦν ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἣἧ κι τ. λ.. ααστη 1, 5», 16 ΟἸΊΠ65 
οοηνθηϊϑηΐ 1η ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ. 

24. τέλος] ϑιιργα 5. 22: “Ὅταν τέλος 

μὲν τὴν ἡμέραν περιμείνειεν ἂν---τῇ δὲ 
ἄλλῃ ἀπιέναι φαίη. ΣΡ ΤῈ Μείναντες 
δὲ ,Ταύτην τὴν ἡμέραν, τῇ ἄλλῃ ἐπο- 
ημησα .ροβίγαϊο. ΒΟΉΝ. 

. ἔχοντι Τοοῖθ ΒΘαα Υ Ροβί ἃ ἄγοντα, 
ὑπ οὔ στῆναι 5156 ᾿ΠΓΘΓΡΌΠΟΙΟΠΘ 
ΠΟ ηρτιπῦ σΟα]668. 
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μὲν παρήγγελλον, ταχὺ δὲ τὰ “παραγγελλόμενα ἐποίουν, 
ἐν ὀλίγῳ δὲ χρόνῳ ἐγένοντο τὸ μὲν μέτωπον ἐπὶ τριακο- 
σίων, τοσοῦτοι γὰρ ἦσαν οἱ ταξίαρχοι, τὸ δὲ βάθος ἐφ᾽ 

4 ἑκατόν. ἐπεὶ δὲ κατέστησαν, ἔπεσθαι ἐκέλευσεν ὡς ἂν 
αὐτὸς ἡγῆται" καὶ εὐθὺς τροχάζων ἡγεῖτο. ἐπεὶ δὲ κατενό- 
σε τὴν. ἀγυιὰν τὴν πρὸς τὸ βασίλειον φέρουσαν στενω- 
τέραν οὖσαν ἢ ὡς ἐπὶ μετώπου πάντας δμέναι, παραγγεί- 
λας τὴν πρώτην χιλιοστὺν ἕπεσθαι κατὰ χώραν, τὴν δὲ 
δευτέραν κατ᾽ οὐρὰν ταύτης ἀκολουθεῖν, καὶ διὰ παντὸς 
οὕτως, αὐτὸς μὲν ἡγεῖτο, οὐκ ἀναπαυόμενος, αἱ δ᾽ ἀλλαι[3] 
χιλιοστύες κατ᾽ οὐρὰν ἑκάστη τῆς ἔμπροσθεν εἵποντο. 

4ἔπεμψε δὲ καὶ ὑπηρέτας δύο ἐπὶ τὸ στόμα τῆς ἀγυιᾶς, 
ὅπως εἴ τις ἀγνοοίη, σημαίνοιεν τὸ δέον ποιεῖν. ὡς δ᾽ ἀφί- 
κοντο ἐπὶ τὰς ἐπ ο δν τω δὰ παρήγγειλε τῷ πρώτῳ 
ταξιάρχῳ τὴν τάξιν εἰς δώδεκα τάττειν βάθος, τοὺς δὲ δω- 
δεκάρχους ἐν μετώπῳ καθιστάναι περὶ τὸ βασίλειον, καὶ 
τῷ δευτέρῳ ταὐτὰ ἐκέλευσε παραγγείλαι, καὶ διὰ παντὸς 

οὕτως. οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν: ὁ δ᾽ εἰσῇει πρὸς τὸν [4] 
Κυαξάρην ἐν τῇ ἸΠερσικῇ στολῇ οὐδέν τι ὑβρισμένῃ. ἰδὼν 

μὲν] μέν τι Ὁ). τὰ οἵη. Α.Ὁ. ἐγένετο 1). τριακοσίων Μυτείαβ. 
ΤΑΌτΥΙ διακοσίων. 4. ἐπειδὴ δὲ Ὁ. ἡγῆται) αι 1ῃ 8. 1), στενοτέ- 
ραν 1). διιέναι] ἰέναι ἴ). χιλιοστὴν Ἀ. τὴν δὲ] τὴν Δα. ταύτῃ 
Α.α. ργ. ἀκολουθεῖν] ἔταξε δα. Α.Ὁ. τῆς] τῇ Δ. 4. τὸ στόμα] 
στόμα Α.α. ἀγνοοίη] ο Ῥτὰβ 5. ν. Ὁ. ὍΠΕΡ Α.α. ΡΥ. κυαξάρους 1). 
πρώτῳ οἵη. Δ. α. Βν. Γ. τάττειν οτῃ. Δ. τοὺς δὲ δωδεκάρχας Οτη. 
Α.α. δἀάρηβ τοὺς δωδεκάρχας τηρ΄. Γ. δὲ ὁπ. 1. ̓δωδεκάρχους ὸ, δωδεκάρχας [.. 
δωδεκαδάρχας 1). ταῦτα 1). 5. εἰσείη 1). οὐδέν τι] οὐδὲν Α.Ὁ. 

τριακοσίων] Ηοοα νυϊραΐο διακοσίων 
6Χ σογγθοίίοηθ Μυτγεῖ, (ὑδιηθυαυ! οἱ 
ΤΙ ΠΟΪαν} δια 51, αὖ ΠΟΙ 5. ΓῊ]- 
Τατα ΤΟΘροηἀογοῖ ὨΔΥΓΘΙΟΗΙ 1, 5» 59 
οὕ 2,1, 2.5 ἈΌ] {τρτηΐα Π1111}1ἃ ῬΘΥΒΑΤΊΙΠῚ 
ΠυτηΘΡ ΔΓ 5110 ΟΥΤῸ τη} Δ} ΠΠ|Π| ; 
ΠΠΠΊΘΓΙΙ5 νΘΙῸ ΨψΊ]Ο 715 1η ἢ. 1. ν]ΡΊΠ 
απ τΉ11}1ἃ ΟΠ οΙΐ, 51 βοι σοὺ σθηία- 
ΤΊΟΠ ΠῚ ΠΌΙΠΘΙΠΙΠ 1Π ΔΡΊΠΙΠΙΒ [ΤΟπΐθ 
σΟ]]οσδ[οΟΥ τη Τα] Ρ]1Ο αν ΟΥῚ8. ΡΘΥ Ππ- 
ΤΊΘΓ ΤΩ ΤΩΙ] 1 ἈΡΎΠΙΠ15 Δ] ΠΠ{π|6]1Π6 
Βα θβοαποηθαπι. 5ΟΗΝ, 

3: ἀγυιὰν] ῬΟΙΙὰΧ 9, 55: 
κατὰ Ξενοφῶντα καὶ καθ᾽ Ὅμηρον. 
δαϊ48: ᾿Αγυιὰν, τὸν στενωπὸν [Ξ. καὶ 
ὅλως πολλὰ τὰ γλωσσηματικὰ παρ᾽ αὐ- 
τῷ. 8.80]. Θά. Β, 388: Τὰ ἄμφοδα 
ἀγυιὰς ᾿Αργεῖοι καλοῦσιν. Ἰὰδί ἀγυιὰς 

᾿Αγυιαὶ 

κνισᾶν 1ῃ. ΟΥ̓́ΔΟΙ]15 ἀραὶ ΑὙἸΒΙΟΡ Πα 6 πῃ 
εἴ 1) π] ΒΕ ΠΘΠΘΠῚ, εὖ δρια βοβαβθῃι 
ἌΡΟ]]ο ̓ Αγυιεὺς 6χ ΟΥ̓́ΔΟΙ]Ο ΘὈ]τα8 Α- 
[ΠΘ ΗΒ 1Π ὙΙΟΪΒ5 ὉῚΡῚ5, 46 χὰ αγτο 
ρα 5610]. Ἠσαῦ δὰ (ὐδύτη. 4, 6, 
28. ΖΕΌΝ. 

στενωτέραν Ν 6 Ὁ: 2; 5. 

4. ἐπὶ τὸ στόμα τῆς ἀγυιᾶς ΑΠΔΡ. ξὶ 
2, 26: Οἱ δὲ κατὰ στόμα δὴ ἔτι μόνοι 
ΛΥΤΟΥ͂ΝΣ (Ἰθίθυοο5 κατὰ τὸ στόμα. 

5. ὑβρισμένῃ)] Νοπ πηᾶρηϊῆσα δαΐ 
αο]οαΐα, οαπὶ Μράϊοῶ οομηρα͵αΐα, 56 
ψ1]1. Οοηΐ, 4 Π]1αηὶ Υ'΄. Η. ᾿,.321. 1] 48 
[ΠἰοΡτοίοβ. 5ΟΗΝ, ἵὰπ. Ῥπαη. 
1118 : Οὐ σημεῖ᾽ ἔχων ὑβρισμέν᾽, ἀλλὰ 
σωφρόνως ἄσημ᾽ ὅπλα, Δα αἷῦ [.. ΒοΒ. 
ΟΡ βοῦν. πη186. Ρ. 17. 
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Α, ὅδ ΚΝ « 7 “ Ἁ ’ “ “ ν ῇ 

δὲ αὐτὸν ὁ Κυαξάρης τῷ μὲν τάχει ἥσθη, τῇ δὲ φαυλότητι 
- ω 3 ΄ὔ ΝῊ Ὸ 3 7 “ Ἄ “ Έ 

τῆς στολῆς ηχθέσθη, καὶ εἶπε, Τὶ τοῦτο, ὦ Κῦρε; οἷον πε- 
ποίηκας οὕτω φανεὶς τοῖς Ἴνδοῖς; ἐγὼ ὃ ἔφη, ἐβουλόμην 
σε ὡς λαμπρότατον φανῆναι" καὶ γὰρ ἐμοὶ ἂν κόσμος ἦν 
τοῦτο, ἐμῆς ὄντα ἀδελφῆς υἱὸν ὅτι μεγαλοπρεπέστατον 

ὁ φαίνεσθαι. καὶ ὁ Κῦρος πρὸς ταῦτα εἶπε, Καὶ ποτέρως [9] 
ἂν, ὦ Κυαξάρη, μάλλον σε ἐκόσμουν, εἴπερ πορφυρίδα 
ἐνδὺς καὶ ψέλια λαβὼν καὶ στρεπτὸν περιθέμενος σχολῇ 

Ἃ 

κελεύοντι ὑπήκουόν σοι, ἢ νῦν ὅτε σὺν τοιαύτῃ καὶ τοσαύ- 
τῇ δυνάμει οὕτω σοι ὀξέως ὑπακούω διὰ τὸ σὲ τιμᾶν 

ΞΘ -“ ἍΝ »} Χ “ 

ἱδρῶτι καὶ σπουδῇ καὶ αὐτὸς κεκοσμημένος καὶ τοὺς ἄλλους 
7 ἵν ,7ὔ ἴω Ἁ 3 ἴω 

ἐπιδεικνύς σοι οὕτω πειθομένους ; Κῦρος μὲν οὖν ταῦτα 
9 ε Ν , , Εν 3 “- Ψ β Υ 

εἶπεν. ὁ δὲ Κυαξάρης νομίσας αὐτὸν ὀρθῶς λέγειν ἐκάλεσε 
Χ ᾽ ’ὔ δ Ἕ δ ͵ 4 

τοὺς Ϊνδοὺς. οἱ δὲ ᾿Ινδοὶ εἰσελθόντες ἔλεξαν ὅτι πέμψειε [6] 
σφᾶς ὁ Ἰνδῶν βασιλεὺς κελεύων ἐρωτᾶν ἐξ οὗ ὁ πόλεμος 
εἴη Μήδοις τε καὶ τῷ ᾿Ασσυρίῳ" ἐπεὶ δὲ σοῦ ἀκούσαιμεν, 
δου 5 ’ 5 Ν δι ᾽ 7 » 7 ἘΠ Ὁ 

ἐκέλευσεν ἐλθόντας αὖ πρὸς τὸν Ασσύριον κἀκείνου ταῦτα 
ὔ Α 3 3 ᾽ὔ 9 ΄-΄ ε ΄“- “ [ 3 σ΄ 

πυθέσθαι; τέλος ὃ ἀμφοτέροις εἰπεῖν ὑμῖν ὅτι ὃ Ινδῶν 
βασιλεὺς, τὸ δίκαιον σκεψάμενος, φαίη μετὰ τοῦ ἡδικημέ- 

ϑνου ἔσεσθαι. πρὸς ταῦτα ὁ Κυαξάρης εἶπεν, Ἐψμοῦ μὲν [7] 
τοίνυν ἀκούετε ὅτι οὐκ ἀδικοῦμεν τὸν ᾿Ασσύριον οὐδέν" 

ὦ οπι. Ὁ. ἠβουλόμην Α.Ε. κόσμος 
ἂν 10. ὄντα] ὄντα σε 19. 6. ἐνδὺς] εὐθὺς Α. ψέλλια Α.α. κε- 
λεύοντι] σαλεύων Ὁ. τοσαύτῃ καὶ τοιαύτῃ 10. οὕτως Ἂς οὕτως ὀξέως 
σοι 10. ὑπακούων α. ΟΟΙΓ. κεκοσμημένος καὶ σὲ κοσμῶν 84. 1). σοι 
οὕτω] οἱ οὕτως ΔΑ. οἱ οὕτω ἃ. ρῬγ., ἷς οἴϊδηη Βτανὶ ΒΌΡΕΥΙ ἐπιδεικνὺς ἴῃ δοαΐαϊη 
τηιιδῖο. νομήσας 10. ἐμάδ τὴ ἐκέλευσεν ἄγειν 1). κελεύων] καὶ κε- 
λεύσειεν 10. 7. πέμψειεν Α. οὗ ὅτου 1). αὖ δηΐθ ἐλθόντας "., 
ἘΠῚ αα. 5. ν. τγϑιιβ αἀβ]ονι. καὶ ἐκείνου 1). τὰ αὐτὰ ταῦτα 1). ταύτα 
ταῦτα ἴ,., οἴ τὰ αὐτὰ τηρ΄. ΤΥ. ταῦτα Α.(. τὰ αὐτὰ δὲ πυθέσθαι κἀκείνου Ζοπδτγδβ. 
πιθέσθαι Ὁ. Ῥγ. δὲ] δ᾽ αὖ Ὁ. ὑμῖν εἰπεῖν Ὁ). ὁ οτὴ. 10. φαίη σκ. 
τὸ ὃ. Ὁ. ἀδικουμένου 1). 8, ἐμοῦ μὲν) ἐμὲ Ὁ. 

3 αὐτὸν ὁ κ.] ὁ κ. αὐτὸν α. 

6. κελεύοντι] σαλεύων, ηποα οϑύ ἴῃ 
8.}115, [ἀβύῦπι οϑι ΠΟΙ] Π15 ἸΠΟΘΕΒΊΠῚ 110]- 
Ἰοῖὴ ριηρὶ νουθατη. ἀρυᾶ ΑτἹβίορῃ. 
ΡΙαΐ. 291 οϑί τοῖν ποδοῖν ὡδὶ παρεν- 
σαλεύων. ΟΗΝ. 

ἠδικημένου] Ἀρούπτη οὔϑηα να]ρᾶ- 
ἔστη ἀδικουμένου 6586, α ἀοΙΠσΕρ5. οδϑί 
δ. ὃ ἀδικεῖσθαι, ἀοουϊ Ηροϊπα. δὰ 
Ῥ]αίοπ. Ῥτοί. Ρ. 465. 5ΟΗΝ. 

ἀκούετε] [,οραῦ] ΙΠαΟΥΙῚ ΟδιιβΆ τη 
6111 αὖ ΒΟΙΒΟΙ ΑΓ ΘΠ 111, ΤΩ15851 ογδηΐ, ἐξ 
ὅτου ὁ πόλεμος εἴη. (ΟΥΆΧΔΥΘΒ, ΠΟΙΏΟ 

ΒΌΡΘΙΙΙΒ, σϑβαπ Ὁ611 ΠΟ ΘΧΡΟΗΪ, 
566. Ὀγονθὰ5. γογΌ]8 ἀοἰαηριίαν, οὐκ 
ἀδικοῦμεν τὸν ᾿Ασσύριον οὐδέν. Απροί 
Υγ6] ΤΠ] ΔΡῚΒ ΔΥΡΪΌ ΒῈ 0618 Πη), αποα δ6- 
αἰ, εἰ δεῖσθε, 51 νοῦ ]5 ΠΡοῖ, αὐΐ 58] 
7.888 ΤΘΡῚΒ γΘΒΕΓῚ ΘΧΒΘΠ]ῸΙ νο8 ορογίοί, 
Δα 6. ππῸ οὔϊδη ΑΒΒΥΤΙΔΠῚ ΓΕΡΘΠῚ 
δααιζαγ!, αα]ϊα ᾿ϑΐθ αἰαῖ. Οὐτβ Ἰριύαν 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΙ5 ὐυαχδυδ ΒΌΡΟΙ ΙΔ ΠῚ Τη0]111Γ6 
σΟΠαῦαν ΔΙΊ ΓΟ δα ἰπαἀουαμη ΤΘρΘΠὴ 
ἀο]αίο. ΒΟΉΝ. 
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σ΄ 7 “ ’ 

ἐκείνου δ᾽, εἰ δεῖσθε, ἐλθόντες νῦν πύθεσθε ὅ τι λέγει. 
Ἃ “ 5), Ἂ “4 3 Ν 

παρὼν δὲ ὁ Κῦρος ἤρετο τὸν Κυαξάρην, Ἢ καὶ ἐγὼ, ἔφη, 
δ Ψ ΄- 

εἴπω ὅ τι γιγνώσκω ; καὶ ὃ Κυαξάρης ἐκέλευσεν. Ὕμεϊς 
» 57 ΕῚ , ΡΨ. 9 ΄“- ΄ι ἦι 9 7 

τοίνυν, ἔφη, ἀπαγγείλατε τῷ ἱνδῶν βασιλεῖ τάδε, εἰ μή 
5, ἡ κα ἘΝ ἡ « “ 37 " ε΄» 

τι ἄλλο Κυαξάρῃ δοκεῖ, ὅτι φαμὲν ἡμεῖς, εἴ τί φησιν ὑφ 
ἡμῶν ἀδικεῖσθαι ὁ ̓ Ασσύριος, αἱρεῖσθαι αὐτὸν τὸν ᾿Ινδῶν 

Χ' Ἂ Χ ΠΩ 4 Ι͂ 

βασιλέα δικαστὴν. οἱ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσαντες ᾧχοντο. [8] 
Ἁ “ ἘΓῪ “- δὰ ἐν 

9 Ἐπεὶ δὲ ἐξῆλθον οἱ ᾿Ινδοὶ, ὁ Κῦρος πρὸς τὸν Κυα- 
͵7] 5᾽ 7 “σι 

ξάρην ἤρξατο λόγου τοιοῦδε. 
5 γᾷ Χ Χ 53 » Ν 

Ὦ Κυαξάρη, ἐγὼ μὲν ἦλθον οὐδέν τι πολλὰ ἔχων ἴδια 
« 7 3 ,ὔ ᾽ὔ 

χρήματα οἴκοθεν: ὁπόσα δ᾽ ἣν, τούτων πάνυ ὀλίγα λοιπὰ 
5 Ἂ Β Ν ἴω 

ἔχω: ἀνήλωκα δε, ἔφη, εἰς τοὺς στρατιώτας" καὶ τοῦτο 
5) ΒΥ Ψ ΣΝ ἴω Φ᾽ ΠΝ 3 ΤΆ “ » ἣν 

ἴσως, ἔφη, θαυμάζεις σὺ πῶς ἐγὼ ἀνήλωκα σοῦ αὐτοὺς 
, 3 Ὁ ν᾽ ", “ 5».ῸΝ “, ἈΠ ΟΝ " 

τρέφοντος" εὖ δ᾽ ἰσθι, ἔφη, ὅτι οὐδὲν ἀλλο ποιῶν ἢ τιμῶν 
" “ ων “ “ “ 

το καὶ χαριζόμενος, ὅταν τινὶ ἀγασθῶ τῶν στρατιωτῶν. δοκεῖ 
7ὔ ΕῚ 4 Χ ΟΝ Ὁ, Χ 

γάρ μοι, ἔφη, πάντας μὲν οὗς ἂν τις βούληται ἀγαθοὺς 
Ἂν - Ἂ 5 

συνεργοὺς ποιεῖσθαι ὁποίου τινὸς οὖν πράγματος, ἥδιον 
εἶναι εὖ τε λέγοντα καὶ εὖ ποιοῦντα παρορμᾶν μᾶλλον ἢ 

σι 7’ ἃ Ἁ δὴ ΄- 

λυποῦντα καὶ ἀναγκάζοντα" οὗς δὲ δὴ τῶν εἰς τὸν πόλε- 
3 , ’ Ἂ ΄ 

μον ἔργων ποιήσασθαί τις βούλοιτο συνεργοὺς προθύμους, 

εἰ δεῖσθε οτα. 1). νῦν οἴη. Ὁ. 
θοισθε. 5Ξεἀ ε ἃ]. τη. 8. οἱ, ἰ,. 
6. εἴπω τί Ὦ. ἐκέλευεν ΔΑ. 
Βιν. Α. 684. 1. 

πυνθάνεσθαι 1). πίθεσθε Ο.. ῥγ. πύ- 
᾿ οἷ οἱ . 

εἴπω ὅτι] ὅτι εἴπω 1,. οὐ ααὶϊ 5. ν. 8]. τη. β α, 
ὑμεῖς μὲν τοίνυν Ὁ. ὃ κυαξάρει 1). ὃ 

9. ἐπειδὴ δὲ οἱ ἰ. ἐξ. 10. 
Α. εἰ ἃ 6. ἴῃ 788. 
ἴσως] τούτοις ὡς [ογύα888 10. ΡΓ. 
δ᾽ οι. ἢ). 

αἱρεῖσθαι) αἱρούμεθα 1). 1,. τηρ.. Υ. 
ὁ κῦρος] κῦρος Α.6. 

μὲν ἦλθον] μέντοι ἦλθον μὲν 10). 
ἔφη εἴ σὺ οτη. Ὁ. 

1ο. τινα Α. ἴ.. τηρ΄. ἃ]. τη. (αὐ. ΒΌΡΘΙ τιν δγδϑβὶῦ Π{{Θ τα, π΄ ν] ἀδἴπι", α, 

τὸν] τῶν Ὁ). 
ἤρχετο Ὦ). πολλῷ 
ἔφη οἵη. 1). τοῦτο 

ἀνήλωκα ἐγώ Ὁ. 

οὗ αυοα ροβύ τιν Παδϑῦ ἵ σὰ δοσθηΐα α ΘΟΥΤ. Δα 100, [οΥΐα5858 'ρϑᾶπῃ σο8 
οϑί ἃ σου. 

9. ἤρξατο λόγου τοιοῦδε] {70 τ,ύ, 2, 
ἤρχετο λόγου τοιοῦδε. ΑἸ1ὰ εἴ αἀἴνεῦδβα 
δϑύ γαῦϊο Ἰοοὶ 9,2, 28. ΞΟῊΝ. 

ὅταν τινὶ ἀγασθῶ)] (ἴοην. ὃ, το: 
“Ὅσων Ψυχαῖς ἀγασθείη, τ] Ἰπη ΟΥΙ 5 
ΘΟΥΤΘΟΙΟΥ πη πιᾶΡρ, ῬΔγ18. Δ. ψυχάς. 
Τ)6 φῦο αἸχὶ ρῥτϑ. δα ὕοην. ρ. 6. 1ὶ 
βὶς Βεὶρ. [μδορα. 1, 7: ὋὉποίου ἀνδρὸς 
σῶμά τε καὶ ψυχὴν ἀγασθείη. Θϑοὰ 
ϑυ448 5. Βεῖτῖς. Αμπθοα. Ρ. 224,22: 
᾿Αγασθῶ τινι, ἀντὶ τοῦ θαυμάσω τινά. 
Ξενοφῶν. Ὅταν τινὶ ἀγασθῶ τῶν στρα- 
τιωτῶν. ἘΠ 5ὶς 1ηἴτὰ 6, 4, 0. 

1ο. ἥδιον] [ηἴτᾶ 5, 5» 4. Ροβίαμδιη 
ῬΙδοοββοσαῦ ἔγνω βελτίον εἶναι τὸ 

στράτευμα μένειν ἐν τοῖς μεθορίοις, το- 
Ροί ὁρῶν οὖν καὶ τούτους πολλὰ σινο- 
μένους τὴν Μηδικὴν, τούτων αὖ ἐδόκει 
ἥδιον ἀπαλλαγῆναι μᾶλλον ἢ ἄλλον 
εἰσδέξασθαι. [ϑεα Ὠἰς οταϊππηΐ 0]6- 
τα 6.1] Μᾶλλον 6586. ροΐϊιι5. ταοπαὶ! 
ΕἸΒΟΠΘΓ, δὰ ὙΥΈ]]οΥ. 2, Ρ. 128. ϑαρτα 
2,3, 12: Τούτοις γοῦν ὁρῶ αὐτὸν, ὅ τι 
ἂν ἔχῃ, ἥδιον διδόντα μᾶλλον ἢ αὐτὸν 
ἔχοντα. ΟΓΗΝ, 

τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων) ΪΟ 
ΑΠδΌ.1,0, 5. Οιἰηΐββο ἔργα ύ, 4,14: 
8, ὃ, 27, αὖ 8110] τὰ πρὸς τὸν πόλεμον. 
Ἐγαβίστα ἀ6]οὺ ΒΊββομορ. Αππηοί. δὰ 
ΑΠΔ00. Ρ.. 17, υὖ ΒΡΓα 1, 6, 12 Ἰἰῃ ἄοι6- 



118. Π, ΟΑΡ, ΤΥ. 111: 

7 ὔ “σ᾿ ΄ο 7 “ἥ 

τούτους παντάπασιν ἔμοιγε δοκεί ἀγαθοῖς θηρατέον εἰναι 
καὶ λόγοις καὶ ἔργοις. φίλους γὰρ, οὐκ ἐχθροὺς, δεῖ εἶναι 
τοὺς μέλλοντας ἀπροφασίστους συμμάχους ἔσεσθαι καὶ 
μήτε τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ ἄρχοντος φθονήσοντας μήτ᾽ ἐν τοῖς 

“-“ ΄ “ ϑ Ν . Ἃ 

11 κακοῖς προδώσοντας. ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ οὕτω προγιγνώσκων 
7 ΄. “΄“ι ἈΝ Ἀ χὺ Ἁ 4 σι 

χρημάτων δοκῶ προσδεῖσθαι. πρὸς μὲν οὖν σὲ πάντα ὁρᾶν, 
ἃ ΄ ω 3, Ἷ ΣΡ 6) 

ὃν αἰσθάνομαι πολλὰ δαπανῶντα, ἄτοπον μοι δοκεῖ εἰναι" 
σκοπεῖν δ᾽ ἀξιῶ Πς Ν δι ἌΓΕΝ ὦ Χ ἌΣ λεί πεῖν δ᾽ ἀξιῶ κοινῇ καὶ σὲ καὶ ἐμὲ ὅπως σὲ μὴ ἐπιλείψει 

, 5Ν Ν Ν 5᾽ 3 ϑ3ιι ὦ ΔΕ ΤῸΝ ΗΝ 

χρήματα. ἐὰν γὰρ σὺ ἀφθονα ἔχῃς; οἰδ᾽ ὅτι καὶ ἐμοὶ ἂν 
3 ΄ ς ᾿ Ὡ 32 Ν Δ᾽ τ ἼΗΙ τς ΨΥ 

εἴη λαμβάνειν ὅποτε δεοίμην, ἄλλως τε καὶ εἰ εἰς τοιοῦτον 
΄ ὰ 7 Ν Ν 7ὔ 53 

τι λαμβάνοιμι ὃ μέλλοι καὶ σοὶ δαπανηθεν βέλτιον εἶναι. 
7 3 Ἅ ' ᾽ Ἑ 3 7 

τφέναγχος οὖν μέμνημαί σου ἀκούσας ὡς ὁ ᾿Αρμένιος κατα- 
͵ “ ͵ ," Χ 7 ΄ 

φρονοίη σου νῦν, ὅτι ἀκούει τοὺς πολεμίους προσιόντας 
δ ως αι 2 ἊΝ Δ) Ζ Ἁ με ὰ 
ἡμῖν, καὶ οὔτε τὸ στράτευμα πέμποι οὔτε τον δασμὸν ὉΡ 
»ὔ ,ὔ 

ἐδει ἀπάγοι. [Ποιεῖ γὰρ ταῦτα, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἐκεῖνος" 
3 

ὥστ᾽ ἔγωγε ἀπορῶ πότερόν μοι κρεῖττον στρατεύεσθαι καὶ 
πειρᾶσθαι ἀνάγκην αὐτῷ προσθεῖναι ἢ ἢ λυσιτελεῖ ἐᾶσαι ἐν 
τῷ παρόντι, μὴ καὶ τοῦτον πολέμιον πρὺς τοῖς ἄλλοις 

13 προσθώμεθα. καὶ ὁ Κῦρος ἐπήρετο, Αἱ δ᾽ οἰκήσεις αὐτῷ [9] 

τοῖς] ἐπὶ τοῖς 1). (. 5. ν.Υ΄. φρον 10. ῬΓ. προδώσοντας] ὀρρωδήσοντας 
Ώ. ὠρροδήσοντας Ε.., τηδη] βίο σουτ. ἴῃ ὠρρο, εἴ, αὐ νἹἀϑίατ, 1 ἴῃ η. ΤΥ. 
γιγνώσκων 0. δοιῥῶν Ραποίο ᾿πῖτὰ ν ροβιίίο 19. ὁρᾶν ὃν] ὁρῶν Δ.(α. σΟΙΥ. 
ιν, σε Ῥοβύ δαπανῶντα δα. Α.α. ρΡυποί8 ἀποθιβ ἱηΐγα ποίας 1. 
ἄτοπόν (ἄποτον [οτίαβ86 19). ρ1.) μοι δοκεῖ εἶναι 8644. 1).1,. εὐ α. τηρ.Υ. οπἢ. Α. 
καὶ σὲ τη... ἃ]. τη. Ὁ. ὑπολείψη Α.Ο. ἐὰν] ἢν Ὁ. σοὶ 1). οἶδ᾽] 
οὐδ᾽ Ὁ. γε. ἂν οἵη. Ὦ. μέλλει Ὦ. 12. οὖν] μὲν οὖἦ ἃ. ἐἔναγ- 
χος οὖν ποτέ σου μέμνημαι ἀκούσας Ὦ. ἡμῖν] ἐφ᾽ ἡμᾶς Ώ. πέμπει---- 
ἀπάγει τὸ στράτευμα ΘΟ ΠΟΙαΘΓΌΒ. ΤΓΑῸΥ] στράτευμα. τὸν δασ- 
ἐόν "᾽ν. 8.0. ἃ]. τη. δασμὸν Α.6Ο. 

στρατεῦσαι ῃ. 
ἢ πος ελεῖν α. οοὐν. ἢ νῦν Α.α. 
αἱ διοικήσεις α. 

ῬἸΟΥθιι5 ἔργοις δΔααϊύθμη δα στρατη- 
γικοῖς, οὐ 1ῃη οππηϊθιι8 Οδοοη. 20, 6, 
1ὈῚ ΡΥ δθοΘββοιδί ἔργα. 

ΤΙ. πρὸς μὲν οὖν σε πάντα ὁρᾶν] 
Πάντα ΔΟΟΙΡ ΘΠ ἀπ πη 56 αὖ εδῦ 1,6, 8: 
᾿Ηγουμένους δεῖν τὸν “ἄρχοντα τῶν ἀρ- 
χομένων διαφέρειν τῷ---πάντα ἀπονώ- 

τερον τῶν ἀρχομένων διάγειν. ϑοῃπεί- 
ἀογιβ 6χ ἃ. ἃ. ἀεὶ ΡΟΒ88 ΟΡΙ ΠΑ ΑίΌΓ 
πρὸς μὲν οὖν σε πάντων ὁρώντων 

αἰσθάνομαι πολλὰ δαπανῶντά σε; σκο- 
πεῖν δ᾽ ἀξιῶ. 

12. ἔναγχος ποτε οἴϊδῖη ΑΥΙΒίΟΡἢ. 
Νὰ}. 639. 5ΟΗΝ. 

ὡς ὁ ᾿Αρμένιος] ΑΥΤΊΘΗΪΠ5. ΠΘΙΏΡΘ 

προσθῆναι ἴ)., αὖ νιἀείαγ, ἃ. 
ἔγωγε] ἐγώ τε 
ἢ λυσιτελεῖ 19. 
13. ἐπείρετο Δ. 

ταῦτα] αὐτὰ Α.α. 

ἐάσαιεν ΔΑ. 

αασπ} δ Ἰθθοῦ Αββυυὶοσατα γαρθιη (οὔ 
ΘΘηΐα5 (1, 5, 2 τηρπηογαίαϑ) δ δυΠηἃ 
σοηίτα Ουάχϑγθιη σδριθηαᾶδα οΟποΙΐα886, 
Ταΐι8 86 τη [6] 1661 ΥΘΟ ΡΟ Δη628 11- 
Ῥογύαϊ8 ΟσσαβΙ Ομ Ὠδοῦα 6886, 
ΠΘαᾺ6 ΔυΧη μη 1111 Τη]δ1ῦ ΘΑ 6 {11- 
Ὀαΐιτα ον! ; σοηΐτα ρδοΐα οοηνθηία 
΄αξο 80 Δβίγασθ 6110 βιιρογαίτιβ συσα 
Μεαὶβ μδο αθ τὸ ἱποσαεῖύ. ΗΤΟΗ. 

στράτευμα---δασμὸν] ΝῚ σΟὨ ]6115 
5.14, 22, ΤηΘΟυτη βίδίμθβ τὸ Δα ἀμ Π1ΠῈ 
6586 Θ[ΙΆ τα δηΐθ στράτευμα. ΒΟῊΝ. 

Ποιεῖ γὰρ ταῦτα] Ἐδοΐθ πῃϑι 1810] ; 

[δοῖῦ θηΐτῃ ᾿εθο 116. 5ΟΗΝ. 
3 3 ΄σ 3 Ἷ 12. ἐν ἀσφαλεῖ εἶναι τοῦ μὴ αὐτός γε 
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πότερον ἐν ἐχυροῖς χωρίοις εἰσὶν ἢ καί που ἐν εὐεφόδοις : : 
καὶ ὁ Κυαξάρης εἰπεν; Αἱ μὲν οἰκήσεις. οὐ πάνυ ἐν ἐχυροῖς" 
ἐγὼ “γὰρ τούτου οὐκ ἡμέλουν᾽ ὄρη μέντοι ἔστιν ἔνθα δύ- 
ναιτ' ἂν ἀπελθὼν ἐν τῷ παραχρῆμα ἐν ἀσφαλεῖ εἶναι τοῦ 

» «ς χά 3 “- 

μὴ αὑτὸς γε ὑποχείριος γενέσθαι, μηδὲ ὅσα ἐνταῦθα δύ- 
, Υ 

ναὶ ο ὑπεκκομίσασθαι, εἰ μὴ τις πολιορκοίη προσκαθή- 
4 ϑ.ΚῸΝ Χ “- 

Τά μενος, ὥσπερ ὃ ἐμὸς πατὴρ τοῦτο ἐποίησεν. ἐκ τούτου δὴ 
ἴων Ψ, Ψ 

ὁ Κῦρος λέγει τάδε: ᾿Αλλ' εἰ θέλοις, ἐφη: ἐμὲ πέμψαι, 
ἱππέας “μοι προσθεὶς ὁ ὁπόσοι δοκοῦσι μέτριοι εἶναι, οἶμαι ἂν 
σὺν τοῖς θεοῖς ποιῆσαι αὐτὸν καὶ τὸ στράτευμα πέμψαι καὶ 
ΟῚ - Ἄν ,ὔ, 57 ΟῚ 4 τὰν 7 ΟΝ 

ἀποδοῦναι τὸν δασμόν σοι" ἔτι δ᾽ ἐλπίζω καὶ φίλον αὐτὸν 
σι «ς ΄σι “4 Ο σ΄. ΡῚ ἌΝ Ε Ψ 5 

1 μᾶλλον ἡμῖν γενήσεσθαι ἢ νῦν ἐστι. καὶ ὃ Κυαξάρης εἰπε, 
Καὶ ἐγὼ, ἔφη, ἐλπίζω ἐκείνους ἐλθεῖν πρὸς σὲ μᾶλλον ἢ 

πρὸς ἐμέ. ἀκούω γὰρ ὅτι καὶ συνθηρευτάς, τινας τῶν παΐί- 
δων σοι γενέσθαι αὐτοῦ ὥστ᾽ ἴσως ἂν καὶ πάλιν ἔλθοιεν 

Ἂς Ψ Ἁ ᾽ “ ’ὔ 

πρὸς σέ' ὑποχειρίων δὲ γενομένων αὐτῶν πάντα πραχθείη 
“δ -ς Ὁ ΄σ- , - - 3, « “ 

ἂν ἡ ἡμεῖς βουλόμεθα. Οὐκοῦν σοι δοκεῖ, ἔφη ὁ ἸΚῦρος, 
7 3 Ν, ᾽ὔ «ς “ ΄- 7 

συμῴορον εἰναι τὸ λεληθέναι ἡμᾶς ταῦτα βουλεύοντας ; 

[10] 

’ 

τούτου οὐκ αὐτῷ] αὐτῶν Α. 6. καί που οτη. Ὁ. ἐν οἵα. Α.Ε. 

γε μέντοι Ὁ. ἠμέλουν] τοῦτο οὐκ ἐμέλουν α. οὐλον. τοῦτο οἶδα Α. σα. ῬΓ. 

ἔστιν) Ρτὸ Βοος --- ἢ. μὴ] μήτε ἃ. οοΥΓ. γενέσθαι) εἶναι 1). ὑπο- 
κομίσασθαι ἃ... ὑποκκομίσασθαι σὰτὰ ραποῖο 1ηἴγα ρῥτῖαβ κ Ὁ. τοῦτο] 
ποτε 1). φυοα δηΐθ τοῦτο Ἰηδοχὶῦ (α. τηρ΄. Υ. 14. δὴ] δὲ Ὁ. εἴ θέ 
βεχοις ΑΙ Ὁ θέλεις 1)., ᾳὰ] θέλξ, ἃ. ΜΝογαμῃ νἹάθίαν εἰ ἐθέλοις. “ἔφη 
οτη. 10). δοκοῦσι τ δ ἣν τῆ Τ. οἶμαι ἂν] οἴομαι 
γὰρ 10. πέμπειν 1). δασμὸν] Ἰηΐον ὃ οἴ α Πἰζδγαπα οναβὶν Ο. γενή- 
σεσθαι] ἔσεσθαι 1). 15. ἐγὼ ἔφη] ἔγωγε 1). ἐλθεῖν] ἐλθεῖν ἂν 1). 
ἐν ἐμὲ 1). ὅτε τῆν 1): ὅτι . ΟΟΥ̓Τ. συνθήρους 10. αὐτοῦ σοι 

ἔλθοιε ΔΑ. αὐτῶν] τινῶν αὐτῶν [0).6. ἃ]. τη. πάντ᾽ ἂν πρ. Ὁ. 
ἢ ἣν ν 1). (Ρᾳμοῖο 510 ν ροβιίο) ἃ. ἃ]. τη. δοκεῖ σοι 1). συμφέρον ἃ. 5.γν. 

ὑποχείριος γενέσθαι] 8.3, 381: Εἰδότες δοσιβαϊνατῃ Παθοῦ. δΙς δαΐοθπι ἀσφά- 
ὅτι ἐν ἀσφαλεῖ εἰσι τοῦ μηδὲν παθεῖν. 
ΘΙΠΏΙΠΘΥ 2, 4, 22: Οὗς δὲ μὴ δύναιντο 
λαμβάνειν, ἀποσοβοῦντες ἂν ἐμποδὼν 
γίγνοιντο τοῦ μὴ ὁρᾶν αὐτοὺς τὸ ὅλον 

στράτευμά σου, υϊ] ἀππ8 1,. γίγνοιν 
ΟΠ τὸ 8.Υ. ἃ]1ἃ ΤΠ. Βοιρίο. [ΐ 5,1 
27: Μὴ ἐπιθήσεις αὐτοῖς ζυγὰ τοῦ 5. 

᾿ ὑβρίσαι. Οἱ οἴ51 58{18 Τηᾶρ 15 ΘΧΘΠῚ- 
ῬΙΟΓΆτη ΠΤ ΘΓ8 νἹἀθαγ, ὨΪΠ1]ΟΠΆΪΠτι5 
ΒΆΒΡΘΟΙΙΙΒ. δϑύ ρΘΏΠΠΙν 8. ΟΠ μὴ ὁοη- 
αποία5, ααθτη 1 ΡΓΆΤΊΟΒ 566 06 ἸΠ011886 
ῬΙῸ δοουβαῖϊνο Χϑπορ ΠΟΙ 18. εὐ 8]}- 
ΟΥ̓ΠῚ ΘΧΘΙΏΡ]15 οβίθηαιϊ δα Η. ὅτ. 4, 8, 
τ) ἈΠΔ. ΣΟ 22: 2, 5 τι: Ποὺ Ἰπῖτα 
223 ΤῸ[6]1] ϑἰ ΠΕ ΠΠΙπλο ΑΙ ΠΑ» 518 Ιοσο, αἵ 

λειαν εἶναι βθαυθηΐθ μὴ νΕ] μηδὲν οἴληι 
1ΠΠΗ1ΠνῸ 51Π6 γίϊου]ο αἰχις ΤΉποΥ- 
41668, οἵ ΒΙΓΆΠΠΠΓΟΓ Χρη, Η. αν. 2.2, τὸ, 
σωτηρίαν μὴ παθεῖν. Θυἰθιι5. ἴῃ ἴου- 
ΤΩ }18 ΠΙΌΥῚ γαυαπῦ ΠΟῸΠ 801π|πΔ ΠΌΘΟΥ 
σϑηϊνατμη οἵ δοοσιιβαίϊν τη, 564 οὐδ τη 
10 ΔΙΟΪο δααϊῖίο οὐ οὐηϊβϑθο, τὸ ἴῃ 
ἐξέφυγε τοῦ μὴ, τὸ μὴ. μὴ καταπετρω- 
θῆναι ΑΠΔΡ. 1, 3, 2, οὗ 1ρ80 Η. 6τ. 
Ἰοοο Ῥοβίχοπιο, 10] ρ]θυιαιιθ, εἰ μὴ, 
Π118 τοῦ μὴ, Χοπορθοη δαΐθμῃ παπᾶ 
ἀα 16 βοϊαπη μὴ Ροϑιιοναί. 

15. ἀκούω ὅτι---γενέσθαι] 8] [Δ 0116 
1ΠΓΘΥΤῚ Ροίαϊς ὅτι, πο πηαϊῦαχη {1ιι- 
Θηπιη νου] ροίθϑυ. ἸΟΟΪ5. τ] 1101] 
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« 

Μάλλον γὰρ ἂν, ἔφη ὁ Κυαξάρης, καὶ ἔλθοι τις αὐτῶν εἰς 
χείρας, καὶ εἴ τις ὁρμῷτο ἐπ᾽ αὐτοὺς, ἀπαράσκευοι ἂν λαμ- 

ιό βάνοιντο. ἴΑκουε τοίνυν, ἐφη ὁ Κῦρος, ἣν τί σοι δόξω [τ1] 
λέγειν. ἐγὼ πολλάκις δὴ σὺν πᾶσι τοῖς μετ᾽ ἐμοῦ τεθή- 
ρακα ἀμφὶ τὰ ὕρια τῆς τε σῆς χώρας καὶ τῆς τῶν ᾽᾿Αρμε- 
νίων, καὶ ἱππέας τινὰς ἤδη προσλαβὼν τῶν ἐνθένδε ἑταί- 
ρων ἀφικόμην. Τὰ μὲν τοίνυν ὅμοια ποιῶν, ἐφη ὁ Κυ- 
αξάρης, οὐκ ἂν ὑποπτεύοιο" εἰ δὲ πολὺ πλείων ἡ δύναμις 
φαίνοιτο ἧς ἔχων εἴωθας θηρᾶν, τοῦτο ἤδη ὕποπτον ἂν γέ- 

τ νοιτο. ᾿Αλλ᾽ ἐστιν, ἔφη ὁ Κῦρος, καὶ πρόφασιν κατα- 
σκευάσαι καὶ ἐνθάδε οὐκ ἄπιστον, καὶ ἦν τις ἐκεῖσε ἐξαγ- 

[12] 

, ε ἈΠῸ ΝΣ δ ΄ ᾽ “ Ν 

γείλῃ, ὡς ἐγὼ βουλοίμην μεγάλην θηραν ποιῆσαι" καὶ 
« ᾽7ὔ δ 9 7 ὕ7 » σ᾿ “ ’, 

ἱππέας, ἐφη. αἰτοίην ἂν σε ἐκ τοῦ φανεροῦ. Κάλλιστα 
,ὔ » « ’ Ἐν ον » 5 ῇ 

λέγεις, ἐφη ὁ Κυυνξάρης- ἐγὼ δέ σοι οὐκ ἐθελήσω διδόναι 
Χ ε ’, Ν “ 3 

πλὴν μετρίους τινὰς, ὡς βουλόμενος πρὸς τὰ φρούρια ἐλ- 
ω δ “- Ἂ ΚΣ 9) 3 

θεῖν. τὰ πρὸς τῇ Συρίᾳ. καὶ γὰρ τῷ ὄντι, ἐφη, βούλομαι 
ἐλθὼν κατασκευάσαι αὐτὰ ὡς ἐχυρώτατα. ὅποτε δὲ σὺ 

Ν -“τἅν Ζ ΩΝ 7 ᾿ Χ 7 

προεληλυθοίης σὺν ἢ ἐχοις. δυνάμει καὶ ̓ θηρφης καὶ δὴ δυο 
ἡμέρας, πέμψαιμι ἂν σοι ἱκανοὺς ἱππέας καὶ πεζοὺς τῶν 

ὅρμοιτο Ὁ. 

ἂν λαμβ.] 

ἂν] οὖν Ὁ. καὶ ἔλθοι 1).6. 5. ν. 4]. τ. 
ἀπαράσκευοι] ἀπαρασκεύαστοι Δ.α. 

ἔλθοι Α. 
2 ’, ἀπαρασκευαστότεροι 1). 

ἀναλαμβάνοιτο, 868 ν 8]. τὰ. 5ι.ν. Ὁ. τό. ἄν τί σοι Α.α. ἦν τι [). Ἰάσδιηη 
ἸποΓΡαΠρῚ ροϑί ἐγώ. σὺν πᾶσιν) συμπᾶσιν Ὦ. ἐμοῦ] πέρσαις Δαὰ. 
ΘΠ τσ Υ. τε οτη. 10). τινὰς ἤδη) δὲ ἤδη τινὰς Ὁ. προλαμβάνων 
Α.α. προσλαμβάνων Μ. 
ΟΟΥΥ. οὗ α ποιῶν 5.ν.γ. α. 

ὅμοια ποιῶν] ὁρῶν Α. 6 4] ὁ ἰδηΐαπι ρΓ.; μοι 
πλείω ν5.ν. δ4αἴο 9). ἧς] η, υὖῦ νΙα θέαν, ἴῃ γ88. 

α. τῆς σῆς Α. εἰώθης ἔχων 1). τοῦτο οτη. Α.6. 5.ν.Τ. γίγνοιτο 1). 
17. ἦν] ἄν Α.Ε. , ἐξαγγείλῃ] ἐξαιτῆ δὴ Α. ἐξαγγείλῃ δὴ 1..Μ. οὐ 4] αγγείλη 
ἃ σου. α. αἰτοίην ἂν 1). αἰτοί νυν Α. αἰτοίην ἃ. κάλλιστ᾽ ἔφη λέγεις Ὁ. 
δέ σοι] δὲ Α.Ὁ. σοι 44. α΄. ἴῃ ἔπε νϑβιιβ Τ. γέ σοι Ὁ. συρίᾳ] ἀσσυρίᾳ 
Π.α. ΟΟΥΤ. Γ΄. βούλομαι ἔφη 6. ἐχυ ΒΌΡΕΥ ἰσχυ (τ. ἰσχυρότατα 1... 
ΟΟΥΓ, ἰσχυρώτατα Α. προεληλύθοις ΔΑ. προεληλύθεις ΕΝ. Κ. προεληλύθης 
οἴ οἱς ΒΌΡΕΥ ης Μ. ἔχεις Ὠ.α. ἄν σοι 1). σοι Δ.α. 

Ἰηΐ6 ἸπΠπΙναπη οὐ ᾿παἀϊοαϊνια μη νοὶ] δα σοπδίδηίθη ρα ΤῊπον ] θη 
ορίαϊνατηῃ νατϊδηΐ, αἴ ΑΠΌ. 3,11,9; 7» 
ΒΡ 8: [ἈΤΩΘ ἢ Βιιηΐ οὐδ 1] ΟἸΠΠΘΠ 

ῬΙΌΠΙθθαηΐ ἸΘΏΪΟΥΘΠῚ πη ΔΕΙΟΠΘΙΏ, γεὶ- 
αἱ Η. 6Υ. 3, 4, 27: Τοῦτο δ᾽ ἐποίησαν 
οἱ Λακεδαιμόνιοι τοιῷδε λογισμῷ, ἁ ὡς εἰ 
ὁ αὐτὸς ἀμφοτέρων ἄρχοι, τό τε πεζὸν 
πολὺ ἃ αν ἰσχυρότερον εἰναι----τό Τε ναὺυ- 

τικόν. ΟὟ 1000 Β5]|1]]Πτητι8 οϑὲ ΟΥΥΌρ. 
8, 1,25. Υ. δὰ 7, 4,7. 

ἀπαρασκεύαστοι] ΧΘΠΟΡΠΟΗΪΙ Π0ῃ- 
βίδηξον τϑἀ ἀθηάδιη 6888 [Οὐ πιᾶτη ἀπα- 
ράσκευος, Ἰηΐο!" απιᾶτῃ 1101] ναυϊδηΐ 8]1- 
αποί85 ἴῃ ΑὩδΌδβὶ, νἱχ ἀπ 8010 χαὶ 

[ουτηδϑ ἀπαράσκευος δύ Δπῦ ΘαΠ θη 
ΠΡΥΟΓΠῚ ἀρια 81105 ΒουΙρίογοβ ἴῃ ἢ 5 
ἴοτυτη!β Ππουαδι!ομθτη ρουρθηαουῖῦ, ν ο]αῦ 
ἀρυὰᾶ Π]οάογαπα, οαϊ Ἰΐθτα αὔὈϊαιθ τϑα- 
ἀθπάμπι ἀ ἀπαράσκευος. ΜΝ. ΤΠ65. Βίθρῃ. 

τό. ὅμοια ποιῶν] ὁρῶν 58] ρΙο δρῶν 
Ροβιύαιῃ ἴῃ Α.., τὰ τητιαηήπιηη [ογϑί 
ἴη ταὐτά. ὅϑ6α ογθα!Ὀ1]1πι8 Ρτορίου νϑ- 
[6γ15 σΟά!ο15 ἸδοιηδπΠ ὁ... ἐῶν {γ8η5- 
1586 ἴῃ ὁρῶν. 

Συρίᾳ] 1.ᾳ. ᾿Ασσυρία, ἃ πᾶ 8Δ}}0] 
ἀιϑμηραϊξατ. 

προεληλυθοίης οοηξοεγοηαιιπι οτα 
1; 
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3.ϑ 5» ᾿ ᾽ 7 ἃ Ἃ Ἁ 3. ΔᾺ Θ᾽ . 

παρ ἐμοὶ ἡθροισμένων, οὗς σὺ λαβὼν εὐθὺς ἀνίοις" καὶ 
αὐτὸς δὲ ἔχων τὴν ἄλλην δύναμιν πειρῴμην μὴ πρόσω 
ὑμῶν εἶναι, ἵνα, εἴ που καιρὸς εἴη, ἐπιφανείην. 

Ν 

Οὕτω δὴ ὁ μὲν Κυαξάρης εὐθέως πρὸς τὰ φρούρια [13] 
Μ΄ ε ’ Ν Χ ΑΕ 7 Ν ΄ ΄ 
ἤθροιζεν ἱππέας καὶ πεζοὺς, καὶ ἁμάξας δὲ σίτου πρού- 
πεμπε τὴν ἐπὶ τὰ φρούρια ὁδόν. ὁ δὲ Κῦρος ἐθύετο ἐπὶ 
τῇ πορείᾳ, καὶ ἅμα πέμπων ἐπὶ τὸν Κυαξάρην ἥτει τῶν 
νεωτέρων ἱππέων. ὁ δὲ πάνυ πολλῶν βουλομένων ἕπε- 
σθαι οὐ πολλοὺς ἔδωκεν αὐτῷ. προεληλυθότος δ᾽ ἤδη 

σ΄ Ζ Χ τ κι ε “ Χ Ν Ν 

τοῦ Κυαξάρου σὺν δυνάμει πεζῇ καὶ ἱππικῆ τὴν πρὸς τὰ 
, “ “4 Ἄς ἣν Ν Ψ, » 

φρούρια γίγνεται τῷ Κύρῳ τα ἱερὰ ἐπὶ τὸν Ἀρμένιον καλά" 
Ν “ ΄ ΄ ’ὔὕ 

1ο καὶ οὕτως ἐξάγει ὡς εἰς θήραν παρεσκευασμένος. πορευο- 
΄ ᾽ 5. ἐν 52 λχλ 5 “ ͵ γ « Υ 
ἔνῳ δ᾽ αὐτῷ εὐθὺς ἐ ΜΕΡ(ΩΛ δ ἡστίος 9 ς ἐν τῷ πρώτῳ χωρίῳ ὑπανίσταται 

λαγῶς" ἀετὸς δ᾽ ἐπιπτόμενος πλΐμοι κατιδὼν τὸν λαγῶ 
σὺ λαβὼν] συλλαβὼν Α. δὲ] δ᾽ ἂν που] ποι Α.Ο.}. πη εἴ 85. ν. 

ου ἃ. 18. εὐθέως] εὐθὺς α. ἱππέας τε καὶ 1). ἀμάξας Α.1).Ὁ. 
ἐθύετο] εὐθὺς ἐθύετο Α.(ἁ. [ΔΌΤ] προέπεμπε Ὠϊς αυϊαοπὶ Ῥ᾿. εὐθύετο ῬτῸ ἐθύετο. 
ἤτει] ι 8180 η (τ ἕπεσθαι 1).α. σον". τ. 

18ὃ 

[14] 

πεζῇ καὶ ΠΡ  δΝ καὶ πεζῇ καὶ ἱππικῇ ἴ,. εἴ 4] καὶ ΡὈΓΙᾺΒ 8.0.Υ. α. 
φρούρια] ὁδὸν 466, 1).],. 

4] 516 Θ]τη 3, 1, 3 οὗ 4101, (ὰ. (αἱ ἰέναι Δα. (.. τῃρ;. τ. 1). 
παρεσκευασμένους ἈΑ.(. οἷ ος 8.0.1. 

καὶ πεζικῇ 1). 

γειν δὴ Ὠ. 
αἰετὸς 1,. οἱ [ουΐαβϑθ 1). ρυ. 
κύρῳ αἴσιος. δέ γε Τ,. 

ἐροίης 3,1. 14. δ 51Π21}}0 5 ἀρ α 8]108, 
υὖ πεποιθοίΐη ἃριᾳα Ατἱϑίορῃ. Αοἢ. 
940, Ὁ] ν. Ε]η8). 

ἁμάξας σίτου] 510 7. 4; 12, ἁμάξας 
πολλῶν χρημάτων. Ἡ, 6Ἃτ. 1; 1, 25; 
πλοῖα σίτου. 

προέπεμπε] ἴπ προύπεμπον (ΟΠ Β6η- 
ἱτὰηῦ ΠΥ] 1, 4, 25» δὖ 41101, να γϊδ 68 
Οἰ]Δ ΠῚ} 1 8115 σΟΠΊΡΟΒΙ 18 ̓ Πίαυ προε- 
οὔ πρου-, τι ΑἸΧῚ ργοῖ. δα ΑΔ}. Ρ. ΧΙ], 
ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ 615 [Οὐ δ προε- ΘΧΘΙΏΡ]1Β 
ὨΪΠ110 Ρ] 8 ΠἸ ὰ6 5 ααδτ ΓΠποΥ ΑἸ 618. 
ΝΆ] Πη ὕδιηθῃ ἴῃ ΠὈΤ18 ΧΘΠΟΡΠΟΙΓ8 
νοι ρΊ τη ἰουτηδθ προύχω, ΠἸΠπΟΥαΙαῚ 
σΟηΒίδηΐοΥ ΤΟ πη. 

18, πέμπων---ἤτει} “ῬΙαδάτοῆ.. Μον. 
Ρ- 772 ): Πέμψας ἥτει παρ᾽ αὐτῶν 
νεανίας χιλίους. ἰηἴτᾶ 5, 2, 12: Ἵνα σε 
τούτων τινὰ αἰτήσωμαι παῖδά μοι γε- 
νέσθαι. ΠΟ ΤΟΗ. 

ἰέναι ΔαάιῦαΓ 516 Ἰη ἸοςῚΒ ροβι15 δα 
ΑΠΏΔΌ. 2, 2, 3., ΒΟΉΝ. θὲ καλὰ ἴῃ 
Πὰς [ουτπα]α Ἰηΐογάθπιη δ αϊο Ὁ 11- 
ὈγΙΒ ν. δα ΑΏΔ0. 6, 4, 9. εὖ νΑΥ. ΒΟΙ. 
7.2, 17. Ἧιϊο ατ]άδθπη βυβρθούμπγη οϑὺ 
οὕαιη ῬΥΟΡΙΘΥ ΒΘατιθη5 καὶ, Ὡς Π1|8- 

δ᾽] δέ γ᾽ Α.(.., αὶ Ηὶϊς τηρ΄. 
ΓΔΌῚῚ ἐ ἐπιπτάμενος. 

κατειδὼν 1). ΡΓ.» αὖ νΙἀοία, ὡς κατεῖδε ΘΟΥΡ. 

᾿Απέρχεσθαι κυαξάρους Ὁ. 
καὶ ἱππικῇ 

ἀρμένιον] ἁρμένιον Α.1]})., 
ἐξάγει] ἀξ, 

10. λαγώς 5". 
οἰωνὸς τῷ 

κατιδὼν] ὃς κατιδὼν Α.α. ὃς 
λαγῶ] λαγὼ Α. λαγὼν 1).(. 

αυδιῃ Αἰητυηθῦ {18 111 1ητ{111ὰ νοοᾶ- 
Ῥυ]8 ὁδὸν, ἰέναι, καλὰ ΟΠ 6586 ΟΠ ΠΪᾶ 
Ῥουη 6. ρΥδιηπηΔ[101 ΔἸ αιηθηΐα, οίβὶ 
ὁδὸν 515 {π|ῦ Ῥ811}10 δηΐβ. 

10. λαγῶς ῬΙΘΘΟΙΡΟΙΘ ρΥΔΙΠΠΊΔΙΙΟΟΒ 
ΡΙαΤΙθτι5 αἰχὶ δα 168. ϑίθμῃ. 

ἀετὸς] ΑΔΌΠ]δπη νούθγθβ ὈΥϑΟΒαρ ἍΤ 
ῬΓΟΒΡΘΙῚ Βιισοθϑβθαθ Δ]Π}6 πὶ ΘΧΊΒ.1Πη8- 
Ὀαπί. ἴὕπα46 ϑδηθοα Ναίαγα). ἰπθϑί. 
2,32: τ Δαυ]ῶ ἢϊο ΠΟΠΟΒ ἀαΐᾳ8 δ 
τι ΤΠΔΡΉΔΓΙΙΠΙ ΤΓΟΙΠῚ [σα γοῦ Δ ΒΡ 1018 ὃ 
τὰ οι. 1]. Θ, 247: Αὐτίκα δ᾽ αἰετὸν 
ἧκε τελειότατον πετεηνῶν. ΠΊΤΓΓΟΗ. 

ἐπιπτόμενος  Αὐογ]δύτιπη ῬΥ]ΟΤΘΙῺ 8}1- 
ΘΗ ἃ ριΌβα ΑὐΠ]οοσγιιτὴ δῦ ρορίϊβ, αἀθ 
ααϊθαβν. Ῥούβοη. δα παν. Μρά. 1, τὸ- 
Ππαποη πη τοοΐθ Ἰπαϊοδὶ Οὐ δέ 
γαῖ. Ἰδοῦ. Ρ. 38ο5. [ΓΙΡΥΟυ ἢ δηΐτη 
485 51} Π(68 οϑιθηδαηί οΟαϊοο5. ΕΪὰ- 
τοηἷ8. Πα] ὰ6 ἐπιπτόμενος ᾿ἰς τοϑεϊ αὶ 
δα ῬΒ65. ΘΊΘΡΠ. 

αἴσιος, αὖ 1,06,1, Ἰοοτὰ (ἰοβιρηαΐ, 
ἘΠᾺ6 Δα] .1]ὰ ἀἀνοϊδπδ οτηθῃ ἔδοϊῃ : οϑί 
ἰσϊαν δεξιὸς, α ἀοχίτο Ἰαΐθυθ νἱβᾶ. 
(πῇ, ἄβομ, Αράμη. 115.85664ᾳ. ΘΗΝ, 
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φεύγοντα, ἐπιφερόμενος ἐ ἔπαισέ τε αὐτὸν καὶ συναρπάσας 
ἐξῆρε, κἀπενεγκὼν ἐπὶ λόφον τινὰ οὐ πρόσω ἐχρῆτο τῇ 
ἄγρᾳ ὅ τι ἤθελεν. ἰδὼν οὖν ὁ Κῦρος τὸ σημεῖον ἥσθη τε 

’ ,ὔ γ . Ἄ , 

καὶ προσεκύνησε Δία βασιλέα, καὶ εἶπε πρὸς τοὺς παρὸν- 
ε ᾿ ἕ ἃ ὅν φος ΑΚ Ἂ ε Ν ῇ 

τας, Η μεν θῆρα καλὴ ἔσται, ὦ ἄνδρες, ἣν ὃ θεὸς θεληση. 
« Χ δὰ - οι» ᾿ς ὦ “ 3. καὶ »η7 Ἶ Ν 

20 ὡς δὲ πρὸς τοῖς ὁρίοις ἐγένετο, ὥσπερ εἰώθει ἐθηρα" καὶ 

2 »ι 

᾿Ἶ Ἁ ἴω “΄“᾿ ΄ι Ν “ ς ἃ 57 » “ 

τὸ μὲν πλῆθος τῶν πεζῶν καὶ τῶν ἱππέων ὠγμευον αὐτῷ, 
ἢ Ν “- Ἀνυυ ϑῈ Ν Ν 

ὡς ἐπιόντες τὰ θηρία ἐξανισταῖεν" οἱ δὲ ἄριστοι καὶ πεζοὶ 
ς “- ’ὔ ’ ᾿ ΄΄ 7 

καὶ ἱππεῖς διέστασαν καὶ τἀνιστάμενα ὑπεδέχοντο καὶ ἐδί- 
νη. Χ Ν - δι, 3 ’ Ν 

ὠκον"" καὶ ἥρουν πολλοὺς καὶ σῦς καὶ ἐλάφους καὶ δορ- 
Ἂ 7, , Ἕ, 5 ,ὔὕ ΄“- 

κάδας καὶ ὄνους ἀγρίους" πολλοὶ γὰρ ἐν τούτοις τοῖς 
’ὔ Ν “ ΕΒ. 7 » Ν 3 5), “ Ἷι 

τόποις καὶ νῦν ἔτι γίγνονται. ἐπεὶ δ᾽ ἔληξε τῆς θήρας, 
δ Ν ὦ “ Ἂ Υ͂ 4 

προσμίξας πρὸς τὰ ὅρια τῶν ᾿Αρμενίων ἐδειπνοποιήσατο" 
᾿ πὸ ΤῈ Α 53 5.4. 7 Χ Ν δι". ὃ. Ὃ 

καὶ τῇ ὑστεραίᾳ αὖθις ἐθήρα προσελθὼν πρὸς τὰ ὁρὴ ὧν 
» , Ε Ν 3 3 "» Ὰ σ Ἂν νΝ Ν 

ὠρέγετο. ἐπεὶ δ αὖ ἔληξεν, ἐδειπνοποιεῖτο. τὸ δὲ παρα 
Κυαξάρου, στράτευμα ὡς ἤσθετο προσιὸν, ὑποπέμψας 
πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ἀπέχοντας αὐτοῦ δειπνοποιεῖσθαι ὡς δύο 

ἀρ μεν καὶ ἀπενεγκὼν . 
θέλῃ Ὁ 20. ἐγένοντο Ὦ. 
αὐτῷ] ὥρμησεν Α.α. εὐ Ὁ. τῃρ΄. 8]. πὴ. 
ἐξανίσταιεν ἱππῆς Ὁ. ΠΟΥΤ. 
τόποις] τόποις ὄνοι 1). 
ἐπειδὴ οὖν Α.(. 
1). ΘΟΥΤ. ἴῃ Δ]ΐθσο ο. 

Δία βασιλέα] 'Γαπαύδτη ΟΥ̓] Π18 ἃὰ6- 
ἴογθιη, αὖ ΑΠπδΌ. 6,1, 22, 22. 

20. ὄνους ἀγρίους) Δ΄. ΒΌΡΓΔΑΊΙ, 4,7; 
ἌΠΑΠΣΥ, 52, θιοη. Ὁμυγϑ., ΘΙ. 5. 
Ρ. 180, εὖ τηοατπι νϑηϑηα] ἀραα Ρο]]. 
5»»84. [6βουιρβιὶῦ ριούατησαθ δα Ὠϊρυ 
ααθη Χοπορίοη ὄνον ἄγριον, ΤΈΟΘη- 
ΤΟΥΘΒ. ὄναγρον, ῬεοΥΒδ5 ΠΟσῚ6 Κλ νο] 
αουν αϊουπί, ογ Ῥογίοεν. Τγαυοῖς ἴῃ 
Οεογφία, Ῥεγϑδῖα, δἴο. νο]. 1, Ρ. 459 
8664.. Δα αἸαιιΒ 6586 ““α 8ρθοῖθα [ϊέ{ϊ6 
ζηοιῦ, ἦη Επιγορθ, διιέ το οῖ, {᾿6 Ῥον- 
8αη.8 ῥΥὴΖ6 αὖουθ αἷΐ οὐδεν απϊπιαῖβ ας 
απ οὐγοοΐ 97 οἠαδο.᾽"" Ἡοα!δ ἴῃ τηοπί!- 
Ὀυ5 εὖ ἀββευβ Ῥϑύβιϑ ἰδηΐαση οο0η- 
ΒΡΙΟΙ ἰτααϊῦ ΟἸ νοῦ ἤοψαφο νοὶ]. 4, 
Ρ. 388. 

ὥγμευον Ἰ)1οἰξαν ὀγμεύω ρΙΌρτῖθ ἀ6 
ΤΊΘΒΒΟΙθΒ, α1] ἸΟΠρα 56Γ16, ΟἹ ]Π6 
ΡΙΟσΘαθηΐθβ, 1 ἈΓΨῚΒ Ξορ θτιΒ 6 
πηθίαηΐ. ῬμοΙαΒ : [ὭὯγμευον, Ξενοφῶν 
ἐν β΄, ἀντὶ τοῦ ἐπορεύοντο, παρὰ τὸν 
ὄγμον, τὸν σημαίνοντα τὴν κατὰ τάξιν 

οὖν] δὲ οὖν Ἰ,. ᾽ 
»ΔΔ σ ὥσπερ) εὐθὺς ὥσπερ Ὁ). 

τῆς ἀρμενίας 1). τῶν ἁρμενίων ἃ. 
21. ἔληξαν 1).Ὁ. 5.ν.1. 
δειπνοποιῆσθαι 

ὁ οτῃ. Ὁ. θελήση] 
,} 2} εἰώθη 1). ὄὔγμευον 

ἐξανίστοιεν Α΄. ΠΟΥΥ. ἐξανάστοιεν ΤΥ. 
διέστησαν 1). τὰ ἀνιστάμενα [0. 

ἐπεὶ δ᾽ αὖ] 
προϊὸν κυαξάρους Ὁ). 

ὁδὸν τῶν θεριζόντων. ϊ ἨδΒν ΟΠ] ; 
ἼὌγμος ἡ ἐφεξῆς φυτεία" μεταφορικῶς 
δὲ, καὶ ὅταν πορεύωνται ἐφ᾽ ἕνα τετα- 
γμένοι κατὰ στίχον, ὄγμον λέγουσι' ὁ 
δὲ τῶν θεριζόντων στίχος ὁ ὀγμεύειν λέ- 
εται. Δεγθαπ) ὀγμεύω 585ὶς Ῥοηϊΐ 

ΘΌΡΠΟΟΪ68 ῬὨ]]οοῖ, τύ4 : Δῆλον ἔμοιγ᾽ 
ὡς φορβῆς χρείᾳ στίβον ὀγμεύει τόνδε 
πέλας που. ὍΙ ὅς )ο!]. ἀντὶ τοῦ ἐφεξῆς 
πορεύεται. ῬΟ]]υχ 5».77: ᾿Αλίσκονται 
δὲ (ςοτν!) δικτύοις μὲν, εἴτις ὀγμεύσας 
αὐτὰς συνελάσειε. ΠΌΤΟΗ. Αρπα 
ΘΌ]άδη οχϑίαϊ Ἰοουθ ΑΠΟΠΥΤΩΙ ν] 1086 
βοιρία8 εὖ 6χ ὩΟΒίῸ οοΥτ ρθη θ᾽ 1η 
ὀργμεύοντες" Ἤσαν δὲ ὄρη παντοίων 
θηρίων ἀνάπλεα, ἃ ἃ κατὰ κύκλους ὀργμεύ- 
οντες οἱ στρατιῶται πολλὰ τῶν θηρίων 
ἥρουν. ΒΟῊΝ. Ῥ]ΌΓΑ]15. δαΐθπι στα 
πλῆθος εϑῖ Ἰηΐγα 3.3.»9θ0-: 

δορκάδας] (οηΐ. 2, 4,20; ΑΠ8}0. 1, 
2: 5.3,10. Ηοάϊε χαοαᾳαθ ρ]1}- 

ΙηΔ8 6888 ἢ Ρευβιθ διγαῦΐ ΜΟοΙΊΟΡ 
Α 560. “οινγηῆου ἑπγοισ Ῥογϑία, Ρ. 2ού. 

τς 

[15] 

[16] 
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Γ ΄΄ὗ7.7 .“- Ἁ π΄. 

παρασάγγας, καὶ τοῦτο προϊδὼν ὡς συμβαλεῖται πρὸς τὸ 
, ᾿ 7 3 ΄σ “ 

λανθανειν" ἐπεὶ δὲ δειπνήσειαν, εἶπε τῷ ἄρχοντι αὐτῶν 
παρεῖναι πρὸς αὐτόν. μετὰ δὲ τοὺς ταξιάρχους 
παρεκάλει" ἐπεὶ δὲ παρῆσαν, ἔλεξεν ὧδε. 

4 

Ἄνδρες φίλοι, ὃ ̓ Αρμένιος πρόσθεν μὲν καὶ σύμμαχος [17] 

ἦν καὶ ὑπήκοος Κυαξάρῃ νῦν δ᾽ ὡς ἤσθετο τοὺς πολε- 
μίους ἐπιόντας, καταφρονεῖ καὶ οὔτε τὸ στράτευμα πέμπει 

ς. Ἃ 7) Ν Ν “ 3 “ “- 

ἡμῖν οὔτε τὸν δασμὸν ἀποδίδωσι" νῦν οὖν τοῦτον θηρᾶσαι, 
ἣν δυνώμεθα, ἤλθομεν. ὧδ᾽ οὖν, ἐφη, δοκεῖ ποιεῖν. σὺ μὲν, 
ὠ Χρυσάντα, ἐπειδὰν ἀποκοιμηθῇς, ὅσον μέτριον, λαβὼν 
τοὺς ἡμίσεις Περσῶν τῶν σὺν ἡμῖν ἴθι τὴν ὀρεινὴν καὶ 

, εἶ Ε 93 “ 5. Ἅ “ ΣΝ 

κατάλαβε τὰ ὁρὴ εἰς α φασιν αὑτὸν, ὅταν τι φοβηθῇ, 
7, ἐς οὐ , , 5 ΠΝ , ν ᾿ “ 

23 καταφεύγειν᾽ ἡγεμόνας δέ σοι ἐγὼ δώσω. φασὶ μὲν οὖν 
καὶ δασέα τὰ ὄρη ταῦτα εἶναι, ὥστ᾽ ἐλπὶς ὑμᾶς μὴ ὀφθη- 
ναι" ὅμως δὲ, εἰ προπέμποις πρὸ τοῦ στρατεύματος τοῦ 

σεαυτοῦ ἄνδρας λῃσταῖς ἐοικότας καὶ τὸ πλῆθος καὶ τὰς 
στολὰς, οὗτοι ἄν σοι, εἴ τινι ἐντυγχάνοιεν τῶν ᾿Αρμενίων, 

Χ Ν Ἅ "κ ἴω 7ὔ ΄- 

τοὺς μὲν ἂν συλλαμβάνοντες αὐτῶν κωλύοιεν τῶν ἐξαγ-- 
““ ὰ Ἂ δ ἌἊ ἐ 3 ἴω ΩΝ γελιῶν, οὗς δὲ μὴ δύναιντο λαμβάνειν, ἀποσοβοῦντες ἂν 

3 λ 7] Ἂς δ “ Χ ἊΝ τὰ Ἂ ’ὔ 

ἐμποδὼν γίγνοιντο τὸ μὴ ὁρᾶν αὐτοὺς τὸ ὅλον στρατευμὰ 

22 

΄ 

καὶ οτὰ. }Ὁ. συμβάλληται 1). 
μετὰ τὸ δεῖπνον δὲ Ὁ). 
φίλοι οτη. Α. (. τηρ. τ΄ 
τοὺς οἵη. 1). τὸ οτῃ. Ὁ. 
μεν 0. τη ρ:. 8]. τη. 

πρόσθε (.. 

ἴσθι οατῃ ραποῖο 580 σ Ὁ. 
οι. Α.α. 8.ν.Ὁ ταῦτα τὰ ὄρη :. 
αα] ο 8.ν. Α. 

ἐκάλει 1). παρ Ρυποί5 τἸηἴτα ποίαί . 

τοῦτον τοῦτον δὴ 10. 
ὧδέ μοι οὖν δοκεῖ ἔφη ποιεῖν 

ῬΙ. ὅσον μέτριον] εἰς τὸ μέτριον α. ΘΟΥΤ. εἷς τὸ ὄριονΑ. α. τ. 
τι] τινὰ Ὁ. 

τοῦ σεαυτοῦ) τοὺς ἑαὐτοῦ βῖις Α. 

ΤΡ τὶ δειπνήσαιεν. 
22. ἄνδρες 

κυαξάρει Α.1).α. ἤσθηται Ὁ. 
ἢν] ἂν Δ.α. ἤλθο- 

ἀποκομισθῆς Α.α. 
ἴθι] ἴοι Α. 

καταφεύγει Δ. 22. οὖν 
ἡμᾶς Δ. α. προπέμπεις . εἱ 

τοὺς εὐζώνους (α. ΘΟΥ.,» ἴῃ 40 

ἐπεὶ] ἐπειδὴ ἃ. 

ῬΓ. ἰδηΐαππι τοὺς ἑ ΒΡΙΓΙ ΓΙ ΒΘΙΏΙΘΥΆΒΟ, αὖ 1618 ἢαῦ 6Χ ΒΡ6ΙΌ, υζώνους ΘΟΙΥ. τοὺς 
εὐζώνους 1... εὐζώνους Ὁ). 

ποδῶν Α. τὸ] [ΛΌΤΙ τοῦ. 

21. παρασάγγας Μρηβυτᾶ νἱῶ ἀρπα 
Ῥευβδβ 860. ΗἨθγοαοΐπιη 2,6 ; 5, 52» {{|- 
σὶηΐα ϑἰδαϊοσατη, 566 ν Δ Π5. Ἰην 
Βαρνη] α6. ἤππης ΠΌΙΠΘΓαΠῚ ἀρι 8]108 
Ἰηΐον 2Ζι-όο. Υ. [πᾶ. Δα Απαῦ. 

δειπνήσειαν)] ἴ)6. δ]ϊοηῶ ἃ Χομο- 
Ῥμοηΐθ ἴογπιὰ δειπνήσαιεν Υ. δ 1, 2, 
ἘΠ᾿ 

28. ἐλπὶς μὴ ὀφθῆναι ΠΡ πα: Δια- 
λέγου ἐ αὐτῷ ὁπόσα ἐλπὶς ἜΣ ΤΥ 
ἀγαθά. [δὶ ΑἸΔΡ. 2,1, 19, (αἴ Ραϊα- 
τἱβ ἴῃ δΔηηοΐ. ἃ ΤΠ8 ΠΟἰἸαΐι18), σωθῆναι. 

ληστὰς Α. 
ἐντυγχάνοι, ΡοΒΙΐο εἰ ΒΆΡΕΙ οἱ Θ΄ σΟΥἹ. εν, ἃ. 

τινι] τισιν 1). ρζγ. τισι ἴ,. τηρ΄. τ. 
τοὺς] οὗς Π).(α. οοΥτ. ἐμ- 

Η. τ. 6, 23, 2ο; 5; 25» δεκατευθῆναι. 
ΑἸΙΟΓ τη ΘΧθπρ}]α σοπία]} δα ίαθρῃ. γ. 
᾿'Ἐλπὶς ρΡ. 7861). ᾿Ἑλπίζω ἐλθεῖν 2, 4, 
15, ρηΐ Β6 Τὶ πρῸ: 

τοῦ σεαυτοῦ] δὶς σομίϊπιιο τὸ ὅλον 
στράτευμά σου. 

στολὰς) ΑἸδΐὰ5. νοϊαΐ δὰ ουγϑαμῃ 
οἰηοίαβ Ἰη{6]]Πρὶς ΥΥ εἰβκιαθ. 5ΟΤΗΝ, 

τινι} ΘΙΠρΡ ΜΠ] τὰ. ΒΘ αἰ ταΥ Ρ] 1715, 
ὉΠῚ, 1,2; 8. ἐν 27 ἡ. δὲ κι Ὁ 
81101. ΜΝ. 861; Δ. 2 

τὸ μὴ ὁρᾶν Ρ10 τοῦ τοδῦπ| δα ΑΠΔΡ, 
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3 Ε] “ 7 Ν Ν Ἁ 4 

24 σου, ἀλλ᾽ ὡς περὶ κλωπῶν βουλεύεσθαι. καὶ συ μέν, ἐφη, 
Ν Ἂ ὦ ὯΝ. Χ « Ν 

οὕτω ποίει: ἐγὼ δὲ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ τοὺς ἡμίσεις μὲν τῶν 
΄σ΄ 32 ξ Α Ἁ ΄ Ἷ ς ἣ ΄“ 

πεζῶν ἔχων, πάντας δὲ τοὺς ἱππέας, πορεύσομαι διὰ τοῦ 
7 5 ἢ Ν Ἁ 7 Ν Δ ᾿ ᾽ “ 

πεδίου εὐθὺς πρὸς τὰ βασίλεια. καὶ ἣν μὲν ἀνθιστῆται, 
κ᾿ ᾿ ΄ Ἀ 5.“ κ᾿ Ἂ 

δῆλον ὅτι μάχεσθαι δεήσει: ἢν δ᾽ αὖ ὑποχωρῇ τοῦ πεδίου, 
τς σ“ ω , », τ ΨΗ͂ΝΕ: δ δ, ῇ 3 - 

δῆλον ὅτι μεταθεῖν δεησει ἣν ὃ εἰς τὰ ὀρὴ φεύγῃ, ἐνταῦθα 
δὴ, ἐφη. σὸν ἔργον μηδένα ἀφιέναι τῶν πρὸς σὲ ἀφικνου- 

25 μένων. νόμιζε δὲ ὥσπερ, ἐν θήρᾳ ἡμᾶς μὲν τοὺς ἐπιζη- 
τοῦντας ἔσεσθαι, σὲ δὲ τὸν ἐπὶ ταῖς ἄρκυσι' μέμνησο οὖν 

΄ ΄  « ΄ ἊΨ Ν ,7ὔ 

ἐκεῖνο ὅτι φθάνειν δεῖ πεφραγμένους τοὺς πόρους πρὶν 
“- Χ ῇ Ν ,ὔ Ὸλ - Ν 5... τ - 

κινεῖσθαι τὴν θήραν. καὶ λεληθέναι δὲ δεί τοὺς ἐπὶ τοῖς 
στόμασιν, εἰ μέλλουσι μὴ ἀποτρέψειν. τὰ προσφερόμενα. 

26 μὴ μέντοι; ἔφη. ὦ Χρυσάντα; οὕτως αὖ ποίει ὥσπερ, ἐνίοτε 
διὰ τὴν φιλοθηρίαν: πολλάκις γὰρ ὕλην τὴν νύκτα ἄυπνος 

“ Ν ων “- Χ Ἂ 57 Ν᾿ ’ὔ' 

πραγματεύει: ἀλλὰ νῦν ἐᾶσαι χρὴ τοὺς ἄνδρας τὸ μέτριον 
“- “Δ ,ὔ ες ΄ Ψ “ 

27 ἀποκοιμηθῆναι, ὡς ἂν δύνωνται ὑπνομαχεῖν᾽ μηδὲ γε, ὅτι 
7 “ὔ 7 ἤδι 65). ..0Ὅ᾿ ἈΠ 

οὐχ ἡγεμόνας ἔχων ἀνθρώπους πλανᾷ ἀνὰ τὰ ὄρη, ἀλλ᾽ 
σ ΩΝ Ἁ ς ω ἐ 4 ΄- ᾿ ΄σ 

ὅπῃ ἂν τὰ θηρία ὑφηγῆται, ταύτῃ μεταθεῖς, μητε καὶ νῦν 
Ψἦ Ἁ 4 7 ΕῚ δ ,ὔ ’ὔ οἷ “ὦ 

οὕτω τὰ δύσβατα πορεύου, ἀλλὰ κέλευέ σοι τοὺς γε- 
“ ᾽Ν Χ ᾿ς, ’ὔ ἙῈ  ΟΌΝ 3 Χ εἰ ἰ- ἴω 

μόνας, ἐὰν μὴ πολὺ μάσσων ἢ ὁδὸς ἢ, τὴν ῥᾷστην ἡγεῖ- 

σοῦ οτη. Ὦ. κλοπῶν Ε. 24. ἡμίσεις Α. ἡμίσεις μὲν Ὠ.(α. 5. ν.γ. 
ἅπαντας Ὁ. εὐθὺς πρὸς τὰ βασίλεια, καὶ ἢν μὲν ἀνθίστηται (816) οτὰβ. Α.Ὁ, 
ΤΡ. Τ. δεήσει" ἣν δ᾽ αὖ ὑποχωρῇ 19.. Ὠ151 ᾳαοα αὐ 51η6 αἸγουϊηῇ. δεήσει 
ἢν δ᾽ ἂν ὑποχωρῇ α., 864 δεήσει ταύτη ΡΓ.» Οθἴθγᾶ ΘΟ. δεήσει" ἣν δ᾽ ἂν ὑπο- 
χωρῇ 1,. δὲ ἢν δέη ἐπὶ Α. 

ἔφη οτη. ἢ). πρὸς] εἰς Ὁ. 
1θγ] ἐπιζητήσοντας. σὲ] σὺ Ὁ. 
τὸν θῆρα 1). ΡΥ. ΑἊΪ ἡ ΡΓῸ ὁ Ἰῃ ΓΧ88., 1. 
ἐπὶ τοῖς στόμασιν ϑίθρμδπυβ. 
ἐπὶ τούτοις τεταγμένους, υἱ 10. 

πραγματεύῃ Α.α. 
σὺ 1)... τηρ΄. Γ. 
Τηρ.Υ. μεταθεὶς α. 
πολὺ 1).Ὁ.. 5. ν. τ. 
τέρα τ. Ξενοφῶν. 

πλανῷ (5.5. ν. γ. 

4: 8.14: Οὗτοί εἰσι μόνοι ἔτι ἡμῖν ἐμ- 
ποδὼν τὸ μὴ ἤδη εἶναι ἔνθα πάλαι ἐσπεύ- 
δομεν. Ν'. δηπού. δα 8. 12. 

24. ἢν δ᾽ αὖ ὑποχωρῇ τοῦ πεδίου] Α. 
ζοτΐίαβϑθ νο]αϊ ἢν δὲ ἢ ἐπὶ τοῦ “πεδίου, 
αὖ ΑΠΔ0.1, 3, 20: Κἂν μὲν ἢ ἐκεῖ, τὴν 
δίκην ἔφη χρήζειν ἐπιθεῖναι αὐτῷ" ἣν δὲ 
φεύγῃ, ἡμεῖς ἐκεῖ πρὸς ταῦτα βουλευ- 
σόμεθα. [π|6]]Ἰρσττον ἀαΐοτηῃ ὁ ̓Αρμένιος. 

25. πρὶν κινεῖσθαι τὸν θῆρα] 1, 6, 

τοῦ] διὰ τοῦ Ὁ. 

25. μὲν] δὲ Ο. 

πορεύου] ἡ ἃ. 5.ν.Τ. 
μάσσων)] ἐλάσσων ). α. σον. δα ά48: 

Αν μὴ πολὺ μάσσων ὁδὸς ἥ. 

μεταμαθεῖν α. δὴ οἱ 

ἐπιζητοῦντας ϑΘΡΠΔηα8. 
τὸν] τῶν 6. 5. νΟ Τὶ ΟΤΏ. Α.Ο. ΡΓ. 

δὲ δεῖ] δεῖ Μ. δεῖ αὐτὸν Α.α. τοὺς 
τοῖς ἐπὶ τοῖς στόμασιν Α.(., 568 ἸΏ. Γ΄ τοὺς 

ἀποστρέφειν 1). 
Α. οὕτω λυποίης ἃ. ΡΥ. αὖ ποίει (ΟΥ̓Τ., Βογναΐο οὕτω. 

ὑπνομαχεῖν] ὕπνου τυχεῖν Α.(. ρνΥ. 

26. οὕτως λυποίης 
πραματεύει (516) 1). 

27. γε] γε 
μεταθεῖς] μεμάθηκας μετιέναι 1). σΟΥΥ. 

ἐὰν] ἂν Α.Ὁ. πολὺ] πάνυ 
Μάσσων, μακρο- 

ῥᾷστην] ἀρίστην Δ.(α. οοΥΓ. 5.0.1. 

420: Πρὶν κινεῖσθαι τὰς ὄρνιθας, ἐπε- 
ποίηντό σοι αἱ πάγαι αὐταῖς. 

26. ὑπνομαχεῖν] ΜΟΕΙΙΒ Ρἢ ΠΕΤΟ-: 
Παιδείας β' (816 ΘῃΪΠΊ ῬτΓῸ γί τ το ἐμοὶ 
μόνος. ΘΥΠΘΒ11 ᾿ρ᾿βύ. 120. Ρ. τύ5 (ὐ, εἴ 
ὉΠΟΠΥΤῚΪ ΘΧΘΠΊρΙα δαἀάαης “ΓΠΟΤηἃ5 
Μαρ. ρΡ. 8)η1 οὖ ϑυϊάαβ, ἂρὰὰ 4αθπὰ 
Τη8]6 ψ 015 ΥΠΘ511 ρτθχατη ᾿Αρι- 
στοφάνης. 

27. μάσσων] δάορτη ἔοτηα Βεἰρ. 
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28 σθαι" στρατιᾷ γὰρ ἡ ῥᾷστη ταχίστη. μηδέ γε σὺ, ὅτι 
δύνασαι τρέχειν ἀνὰ τὰ ὄρη, μήτι δρόμῳ ἡγήσῃ, ἀλλ᾽ ὡς 

ἂν δύνηταί σοι ὁ στρατὸς ἕπεσθαι, τῷ μέσῳ τῆς σπουδῆς 
20 ἡγοῦ. ἀγαθὸν δὲ καὶ τῶν δυνατωτάτων καὶ προθύμων ὑπο- 

μένοντάς τινας ἐνίοτε παρακελεύεσθαι" ἐπειδὰν δὲ παρέλθῃ 
τὸ κέρας, παροξυντικὸν εἰς τὸ σπεύδειν πάντας τὸ παρὰ 
τοὺς βαδίζοντας τρέχοντας ὁρᾶσθαι. 

᾽ν 3, Ἀ ΄“- 7 ἰφ- 

Χρυσάντας μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσας καὶ ἐπιγαυρωθεὶς τῇ 
3 “- “- ᾽ Ν Χ ς ἕ 3 Ν Ν 

ἐντολῇ τοῦ ἵζυρου, λαβων τοὺς ἡγεμόνας, ἀπελθων καὶ 
Ψ Ἄν “- “ 3 “ 7 "4 

παραγγείλας ἃ ἔδει τοῖς ἅμα αὐτῷ μέλλουσι πορεύεσθαι 
» ἥ ΥΥ 3 Ν ᾿ 3 ἐν “4 ἥ ᾧ»: 5. 7 ἃ ΄ ᾿ 

ἀνεπαύετο. ἐπεὶ δὲ ἀπεκοιμήθησαν ὅσον ἐδόκει “μέτριον 
5 » ἈΡΑΝ ς 

εἰναι, ἐπορεύετο ἐπὶ τὰ ὄρη. Κῦρος δὲ, ἐπειδὴ ἡ ἡμέρα ἐγέ- 
νετο, ἄγγελον μὲν προύπεμπε πρὸς τὸν ᾿Αρμένιον, εἰπὼν 

31 αὐτῷ λέγειν ὧδε: ἸΚῦρος, ὦ ᾿Αρμένιε, κελεύει οὕτω ποιεῖν 
Ψ ΄ " , Χ Ν Ν Ν 

σε ὅπως ὡς τάχιστα ἔχων οἴσεις καὶ τὸν δασμὸν καὶ τὸ 
ψ Ἂ 9. .9 “  ἢἦ Β' ὟΝ, ,7ὕ » ὯΝ ἀτρ ϑι. ΝᾺ 

στράτευμα. ἢν δ᾽ ἐρωτᾷ ὅπου εἰμὶ, λέγε τἀληθῆ ὅτι ἐπὶ 
“ 7] Ἃ ᾽ “ Ἂς, 2, 7 

τοῖς ὁρίοις. ἢν δ᾽ ἐρωτᾷ εἰ καὶ αὐτὸς ἔρχομαι, λέγε κἀν- 
ΌΝ ᾽ σὺ ᾽ - »Ν » ε 7 3 ι ΄ 

ταῦθα τἀληθὴ ὅτι οὐκ οἶσθα. ἐὰν δ᾽ ὁπόσοι ἐσμεν πυνθα- 
Ψψ'᾽ δ ’ὔ “- 

42 νηταιῖ, συμπέμπειν τινὰ κέλευε καὶ μαθεῖν. τὸν μὲν δὴ [19] 
ἄγγελον ἐπιστείλας ταῦτα ἔπεμψε, νομίζων φιλικώτερον 

.5 [18] 

ῥάστη] ἀρίστη ἴ,. τάχιστα Δ. (α. ΘΟΥΤ. 5.0. Τ᾿ 28. μηδέ 
στρατὸς] στρατιώτης Δ. σα. ΡΓ. ἡγοῦ] ἡ νεῖ ἢ 

29. ὑπομένοντα τσ. ΟΟΤ. ΕΣ 
παρὰ τοὺς τρέχοντας Δ. 30. ὁ 

στρατείᾳ Α. 
γε ὅτι σὺ εἴθισαι 10. 
τὸ βΒθααθηίθι8 }απροηΐεβ Δα. μγ. 
τὸ---τρέχοντας] τοὺς παρατρέχοντας α.Κ. 
μὲν δὴ---κύρου δ γα γ. ᾿Επιγαυρωθείς. τοῦ οτη. Α. ἅμα] σὺν ἀνε- 
παύοντο Α. α. ἐπεὶ] ἐπειδὰν Α.α. ἀνεκοιμήθησαν σα. ἐπορεύοντο α. 
41. ἐπειδὴ] ἐπεὶ ,5᾽ ΤΑΌΥ] προέπεμπε. μὲν οτῃ. 0. εἰπὼν] προειπὼν Α.Ὁ. 
οἴσεις] οἴσοις Α. ἀπίῃς, αὐ Φαπῆπα, Ὁ. ρζ., αὐ ν]ἀδίαν, 4] οἴσει ἴῃ ΓΆ8. ΠΡΟ 
ὨΪΒ5] σ᾽ ῬΓ. εἰ] ἢ ἃ. ΡΥ. κἀνταῦθα Ἐπληδὴ }. α. ΟΟΥ. καὶ τἀληθῆ Α. καὶ 
ταῦτ᾽ ἀληθῆ α.. ργΥ. ἐὰν] ἢν Ὁ. κελεύειν καὶ μαθεῖν Α.(. ΡΥ. καὶ μαθεῖν 
κέλευε 1). 22. ἔπεμψεν Δ. 

ΤῊ 165. Ιμοραύαβ δαΐθπι δαϊοίο ποῃ Τλορα. 12, 5: Δεῖ δὲ οὔτε περίπατον 
δατπμοηθίαν δα ἀοσοῦπι Ρα}]1οθ. Εἰ οὔτε δρόμον ἐλάσσω ποιεῖσθαι ἢ ὅσον 

ἂν ἡ μόρα ἐφήκῃ, τοϑίϊψα{α 6Θχ σΟΠ]66- 
ἴατα. ΑἸὰ ν. ἴὴη 68. ϑίθρῃ. 

29. ὑπομένοντας] ΘῈ βἰβύθηΐαϑ. 
Β5ΟΗΝ. 

τὸ παρὰ τοὺς βαδίζοντας τρέχοντας 
ὁρᾶσθαι] παρατρέχοντας ῬΙῸ [15 νἱ]- 
(ΟΥ] ροβϑαηΐ νο] 1588 Δ. α., απὸ νουθο 
ΒΕΘΡΙΠΒ 8115 ΧΘΠΟΡΠΟΗ. 

21. προειπὼν] ἴῃ νοῦ. προειπὼν 
Ὠδογθο, θαυϊζαν 41 416Π1 5. 22, προ- 
εἴπε τοῖς στρατιώταις μηδένα ἀδικεῖν" 

566] δϑὺ 101 ΡῈ Ό]ΙοΟ οαϊοίο ἸποηθΓο 

Βθ]α!α, ἀ6 δαάθπ] ΤΘ ἐπιστείλας. 
5ΟΗΝ. ᾿ὐχϑρβοίαίαι βαρ ]οχ εἰπών. 
Θποά ρτθεὶϊ Ὁ. 

οἴσεις] Ζοπᾶναδ: Ὁ δὲ Κῦρος πέμ- 
ψας πρὸς τὸν ᾿Αρμένιον ἐκέλευεν ὡς 
τάχιστα οἴσειν καὶ τὸν δασμὸν καὶ τὸ 
στράτευμα. ρα τηΐτο αἀϊούπτη οἴσειν 
στράτευμα. οὗ, αισατη ΟΧΊρΙορ 810 Παοὶ 
ἀπίῃς, τιλᾶθ ορὸ οἹϊτη ἀπίῃ, αὖ 3,1, 
35» νογατη [ογίδϑβθ ααοα νϑτῦς ΡὮ]]- 
ΘΙΡἢτι8, οὐ ψιιαην ργύμιιηι, Ὀθηΐαϑ ἐγὶ- 
διίιγη, οἱ οωογοΐϊίι, ἢαθοηδ, οὔ ο0η- 



1:85. πὶ ΘΑΡῚ ΊΨΥ. Ὁ 

οὕτως εἶναι ἢ μὴ προειπόντα πορεύεσθαι. αὐτὸς δὲ συντα- 
ξάμενος ἡ ῇ ἄριστον καὶ πρὸς τὸ ἀνύτειν τὴν ὁδὸν καὶ πρὸς 
τὸ “μάχεσθαι, εἴτι δέοι, ἐ ἐπορεύετο. προεῖπε δὲ τοῖς στρα- 
τιώταις μηδένα ἀδικεῖν, καὶ εἴ τις ̓ Αρμενίων τῷ ἐντυγχάνοι, 
θαρρεῖν τε παραγγέλλειν καὶ ἀγορὰν τὸν θέλοντα ἄγειν 
ὅπου ἂν ὦσιν, εἴτε σῖτα εἴτε ποτὰ τυγχάνοι πωλεῖν βου- 
λόμενος. 

ἦ Δ. εἶναι οὕτως Ὁ. ἀνύτειν Ὠ.Η. ἀνύττειν Δ.Ε. μηδένα 1).α. 
5.0. Ὁ. μηδὲν Α.6. τῷ Ῥοβύ ἀρμενίων 84. }". α.5.ν. ΓΤ. ὉΠ1. ΔΑ.α. παραγ- 
γέλειν . θέλοντα] βουλόμενον 0. εἴτε σιτεια εἴτε ποτὰ 1). (ΟΥ̓Τ.. ΡΓ. 
εἴτις.---ἢ σιτία Δ.Α. βουλόμενος ὁ μὲν---ἐξεπλάγη οχΧ Ἰηϊῦϊο ΠΥ] 564. δα 6]: 

0. βδάριῃ 1116 ῬΡοῇθῃΒ. 

͵βεἷῖ ΒογΠΘΙμΔΠΠΊΙ8, ἥξεις. δῖ. ἴεσθ ααϊγοί, ααοα ποη δρίμμῃ. 
ἀπάξει ἴῃ ἀποίσει ἀθργαναναηί Τη6- 

ἸΙογῈ5 ΑΜ}. 1,3, 13. Οὐ οὕτω ποιεῖν 
δαΐθιη οοηξ. 4.8: 25: Οὕτως οὖν δεῖ 
ποιεῖν ἐμὲ καὶ σὲ ὅπως ὁ ἀποκαλῶν οὗτος 
καὶ αὐτὸς μένειν παρ᾽ ἡμῖν βουλήσεται. 

42. ἐντυγχάνοι) τῳ 81 ἀο]οίοΥ, 60η- 
γα αιδπὶ εϑύ 8. 22, ἐντυγχάνοι 6586. 

σῖτα -Ῥοΐ8 ἀπάτη σιτία καὶ ποτὰ 
αἸχΊΒβθ Δ ] ΌΙΟΓΟΒ. Οογΐθ, οἰδὶ δρυᾶ 
Χομορποηΐθη οὐ Ρ]δίοπεθῃθ. 110 τ] 
ΒΦΘΡ6 σιτία, ρογβυδάθην 1011] σιτία 
Β6086. γ6] σοηΐγα ψϑύϑυμη ΠΥ ΓΕΒ 
ΔΡρυα ροθίδβ. 



ΞῊῸΝΟΦΨΟΝΤΥΟΣ 

ΚΥΡΟΎ ΠΆΤΑ... 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙ͂ΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

9 μὲν. δὴ Κῦρος ἐν τούτοις ἦν: ὁ δὲ ᾿Αρμένιος ὡς 
ἤκουσε τοῦ ἀγγέλου τὰ παρὰ Κύρου, ἐξεπλάγη, ἐ ἐννοήσας 
ὅτι ἀδικοίη καὶ τὸν δασμὸν λιπὼν καὶ τὸ στράτευμα οὐ 
πέμπων, καὶ τὸ μέγιστον, ἐφοβεῖτο, ὅ ὁτι ὀφθήσεσθαι ἔμελλε 
τὰ βασίλεια οἰκοδομεῖν ἀρχόμενος, ὡς ἂν ἱκανὰ ἀπομά- 

2 χεσθαι εἴη. διὰ ταῦτα δὴ πάντα ὀκνῶν ἅμα μὲν διέπεμπεν 
ἀθροίζων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἅμα δ᾽ ἔπεμπεν εἰς τὰ ὄρη 
τὸν νεώτερον υἱὸν Σάβαριν καὶ τὰς γυναῖκας, τήν τε ἑαυ- 
τοῦ καὶ τὴν τοῦ υἱοῦ, καὶ τὰς θυγατέρας" καὶ κόσμον δὲ 
καὶ κατασκευὴν τὴν πλείστου ἀξίαν συνέπεμπε προπομ- 
ποὺς δοὺς αὐτοῖς. αὐτὸς δὲ ἅμα μὲν κατασκεψομένους 
ἔπεμπε τί πράττοι Κῦρος, ἅμα δ᾽ συνέταττε τοὺς παρα- 
γιγνομένους τῶν ᾿Αρμενίων' καὶ ταχὺ παρῆσαν ἄλλοι 

1. ἤκουσεν Α. κύρου] τοῦ κύρου 1). 5110 ἤπριη 1. 2, Πἰς κύρου. λεί- 
πων 1). ΡΓ. 2. δι’ ἅπαντα δὴ ταῦτα 1). ὀκνῷ Α. ἑαυτοῦ] αὐὖ- 
τοῦ 1). κόσμον δὲ] κόσμον τε Δ.(. συναπέπεμπε, τι ν]ἀδίατ, Π). ῥγ., 
ααϊ ἐ1Π γ88. ἐΤρσς ὙΠ ΕΣ 1). κατασκεψόμενος .. 5. ν.Υ΄. παραγεν. Ὦ.. 
παραγιν. ἃ. αὐτὸς οὗτος 

Ι. τὸν δασμὸν λιπὼν] τὴν φορὰν 1η- κατασκευὴν] ΝΙδὶ Ἰοροη πτη σκευὴν, 
ἴτα 5.324. ΟΗΝ, αποα ἀρίϊα8 οϑῦ Πα]ο ἸοοΟ οὗ 461186 ρ6᾿ 

2. ἔπεμπεν εἰς τὰ ὄρη] Μοῖθ ΠαγΓαΠῚ ΡΥΟΧΙΠηιπὴ καὶ ρούαϊζ 1 ΓΟΥΤΊ. 
σοηΐτη, αὖ ΑΠ8}}.1, 2, 24, οὐ Ποα]Θ6. 2. αὐτὸς οδϑὺ {6Υγ1}1}}5 1116 αὐτὴ 
ν΄, Μοιίου, .4 βοοοπαὶ «]οιγηον ἐἤγοισἦ, τηδχίτηθ Αὐτηθηῖο Ογτιβ. 5ΟΌΗΝ, 
Ῥεγϑία, Ρ. 261. 
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’, Ωῳ ἣν Ἁ " Ἁ ε ΄- » ΄“-“ Ἁ Ε] ᾽ὔ 3) 

λέγοντες ὅτι καὶ δὴ αὐτὸς ὁμοῦ. ἐνταῦθα δὴ οὐκέτι ἔτλη 
᾽ ΄ο ΕῚ σι ΠῚ ».“ὰ 7 ε Ἁ κι» 53 ἥν 

4εἰς χεῖρας ἐλθεῖν, ἀλλ᾽ ὑπεχώρει. ὡς δὲ τοῦτ᾽ εἰδον ποιή- [2] 
δι ν ες.» ΄, , Ὑ ἰ»4 δ. αν Ν 

σαντα αὐτὸν οἱ ᾿Αρμένιοι, διεδίδρασκον ἡδη ἕκαστος ἐπὶ τὰ 
« “- ’ὔ Ἁ 5 5 Ἁ ΄ο « Ἁ 

ἑαυτοῦ, βουλόμενοι τὰ ὀντὰ ἐκποδὼν ποιεῖσθαι. ὁ δὲ 
΄ Ἂ ’ ͵ ᾿, 

Κῦρος ὡς ἑώρα διαθεόντων καὶ ἐλαυνόντων τὸ πεδίον με- 
Χ ͵7ὔ »ἤ [ ΄ , σι 

στὸν, ὑποπέμπων ἔλεγεν ὅτι οὐδενὶ πόλεμος εἴη τῶν με- 
, ΄, 7 7 ͵ , 

νοντων" εἰ δὲ τινὰ φεύγοντα λήψοιτο, προηγόρευεν ὅτι ὡς 
, , ς Ἁ Ἷ 

πολεμίῳ χρήσοιτο. οὕτω δὴ οἱ μὲν πολλοὶ κατέμενον, 
4ἦσαν δ᾽ οἱ ὑπεχώρουν σὺν τῷ βασιλεῖ. ἐπεὶ δ᾽ οἱ σὺν ταῖς 
γυναιξὶ προϊόντες ἐνέπεσον εἰς τοὺς ἐν τῷ ὄρει, εὐθὺς 

ἴς 7 Ν Ψ δῳ ἡ 

κραυγὴν τε ἐποίουν καὶ φεύγοντες ἡλίσκοντο πολλοί γε 
“ ᾿, ὴ ΄“ [4 ΄- 

αὐτῶν. τέλος δὲ καὶ ὁ παῖς καὶ αἱ γυναῖκες καὶ αἱ θυγα- 
’ὔ ΄ Ν Ἂ τ ᾿ 3 - 5." ἢ ", 

τέρες ἑάλωσαν καὶ χρήματα ὅσα συν αὐτοῖς ἀγόμενα ἐτυ- 
« ᾿ Ν “-“ 3 Ν ἴ᾿ 

χεν. ὁ δὲ βασιλεὺς αὐτῶν ὡς ἤσθετο τὰ γιγνόμενα, ἀπο- 
κ - ΄ ἀντὶ , ν 7, εἷῳ 3 

ρῶν ποῖ τράποιτο, ἐπὶ λοῴον τινὰ καταφεύγει. ὃ δ᾽ αὖ[3] 
ζω ΄- ᾿ ἕ ἣΝ ,ὔ ω 7, 

Κῦρος ταῦτα ἰδὼν περιίσταται τὸν λοῴον τῷ παρόντι 
στρατεύματι, καὶ πρὸς Χρυσάνταν πέμψας ἐκέλευε φυλα- 
κὴν τοῦ ὄρους καταλιπόντα ἥκειν. τὸ μὲν δὴ στράτευμα 
ἠθροίζετο τῷ Κύρῳ: ὁ δὲ πέμψας πρὸς τὸν ᾿Αρμένιον 

τὰ 7 Έ 

κήρυκα ἤρετο ὧδε" Εἰπέ μοι, ἔφη, ὡ ᾿Αρμένιε, πότερα 
βούλει αὐτοῦ μένων τῷ λιμῷ καὶ τῷ δίψει μάχεσθαι ἢ 
εἰς τὸ ἰσόπεδον Ἔν ἡμῖν διαμάχεσθαι: : ἀπεκρίνατο ὁ 

δ᾽ Αρμένιος ὅτι οὐδετέροις βούλοιτο μάχεσθαι. πάλιν ὃ 
-“ ᾽ὔ ΕῚ 7 7 ἊΝ ,7ὔ » “ Ν » 

Κῦρος πέμψας ἡρῶτα ΤΙ οὖν καθησαι ἐνταῦθα καὶ οὐ 
7 Ε ἊΑ ω 27 “ Χ ω ΔᾺΔ: » 

καταβαίνεις : Απορῶν, ἐφη; ὃ τι χρὴ ποιεῖν. οὐ- 
δὲ Ε ε τὺ » - ὃ ́ - ἔξ 7 ΓΕ Ἢ Ἂν 

εν, ἐφη ὁ ἱζῦρος, ἀπορεῖν σε δεῖ" ἐξεστι γαρ σοι ἐπὶ διί- 

8. εἶδε ἃ. Ργ.» αὐ ν]ἀθίαχ, ἴΏ πο ὁ Ἰῃ γ85. δ ν 8... αὐτὸν ποιήσαντα 
βουλόμενος 10. ἐκποδῶν Α.}). μεστὸν] ο ἴῃ Γ85. ἃ., ΡΓ. 

ζογίδϑβθ ὦ. πολέμιος . σα. ΘΟΥΤ. 4. κραυγήν τε εὐθὺς 1). γε 
οτη. Ὁ. χρήματα] τὰ χρήματα Ὠ.6. 5. ν.γτ. ἔτυχον 1). εὖ 4] ρὈΓ.» 
αὖ νΙαδίατ, ἔτυχεν [.. τράποιτο] τράποι Αϑν ΡΥ: 5. τῷ λόφῳ Ἰϑς 
πρὸς οτη. Ὦ. πρὸς τὸν ἴἸ᾿,. χρυσάντα. Α.}. φυλακὴν] τὴν διηΐθ 
ἢΟΟ τηρ΄..}..}}. κήρυκα ἤρετο 1). ἤρετο κήρυκα Α.]. οἱ 4] βα βισ: 
πότερα] ερα (ΟΥ̓. ἃ., αὶ ΡΓ. ἔοτί πότε. τῇ δίψη 10. εἰς τὸ ἰσόπεδον] 
εἰσόπεδον 10. δ ττν ἡ ιμέχευ δοὶ ΘΕ τΔὉ ᾿ οὐδετέροις) οὐδενὶ Β. 
διαμάχεσθαι (. 6. κάθισαι Α.Οα. ἐνταῦθα] αὐτόθι (ἃ. “ΟΥΥ.. ἰπ 4ὰ0 
τ Δ. Π|, οἴ ὁ 6Χ α [δούατη, ὰπ| 6, ἃ. τὴ. ΡΥ. ἀνταύθι (516) 1,., Β6α χαοα αὐτόθι 
1586 νἱαἀδίαγ. οὐκ ἀποβαίνεις ΔΑ.(α. σΟΥΤ. 5.ν.Υ. ν 

8. πόλεμος] ΑἸἼΔ8Ὁ. 2.1, 22: ᾿Απιοῦσι τοῦ υἱοῦ] τοῦ πρεσβυτέρου 5. 7. 

πόλεμος. κραυγὴν ἐποίουν] δάση Ἰοσαίο 
5. κήρυκα, 404 5Ξαβροοίπιῃ τοάάαπί ΑΠΔΡ. 2, 2, 17. Απῇδίι. ΒΕΚΚ. Ρ.102. 

ΤΌΤ ππθ]ογθ8, ἰδ] 18 ΠΊ 6Χ ΠΠΔΥΡῚΠΘ 1]- ΙΟ: Κραυγὴν ποιῆσαι ἀντὶ τοῦ κραυ- 
Ἰαύιιπι, ἀθαϑβύ δἰϊδιη 8.2, 6. ΄.842,4,18, γάσαι. 
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κὴν καταβαίνειν. Τίς δ᾽, ἐφη. ἔσται ὁ δικάζων: Ε Δῆλον [4] 
ὅτι ᾧ ὁ θεὸς ἔδωκε καὶ ἄνευ δίκης χρῆσθαί σοι ὅ τι βού- 
λοιξα; ἐνταῦθα δὴ ὁ ̓Αρμένιος γιγνώσκων τὴν ἀνάγκην 
καταβαίνει" καὶ ὁ Κῦρος λαβὼν εἰς τὸ μέσον κἀκεῖνον καὶ 
τἄλλα πάντα ἐστρατοπεδεύσατο ὁμοῦ ἤδη πᾶσαν ἔχων 
τὴν δύναμιν. 

7 Ἂν τούτῳ δὲ τῷ χρόνῳ ὁ πρεσβύτερος παῖς, τοῦ ᾿Ἄρμε- 
νίου Τιγράνης, ἐξ' ἀποδημίας τινὸς προσῇει, ὃς καὶ σύν- 
θηρός ποτε ἐγένετο τῷ Κύρῳ" καὶ ὡς ἤκουσε τὰ γεγενη- 
μένα, εὐθὺς πορεύεται ὥσπερ εἶχε πρὸς τὸν Κῦρον. ὡς δ᾽ 
εἶδε πατέρα τε καὶ μητέρα καὶ ἀδελφοὺς καὶ τὴν ἑαυτοῦ 
γυναῖκα αἰχμαλώτους γεγενημένους, ἐδάκρυσεν, ἁ ὥσπερ εἰ- 

8 κός. ὁ δὲ Κῦρος ἰδὼν αὐτὸν ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐφιλοῴρο- 
νήσατο αὐτῷ, εἶπε δ᾽ ὅτι Εἰς καιρὸν ἥκεις, ἔφη, ὃ ὅπως τῆς 
δίκης ἀκούσῃς παρὼν τῆς ἀμφὶ τοῦ πατρός. καὶ εὐθὺς 

συγκαλεῖ τοὺς ἡγεμόνας τούς τε τῶν Περσῶν καὶ τοὺς 
τῶν Μήδων: προσεκάλει δὲ καὶ εἴ τις ᾿Αρμενίων τῶν ἐντί- 
μων παρῆν" καὶ τὰς γυναῖκας ἐν ταῖς ἁρμαμάξαις παρού- 

οσας οὐκ ἀπήλασεν, ἀλλ᾽ εἴα ἀκούειν. ὁπότε δὲ καλῶς 
εἶχεν, ἤρχετο τοῦ λόγου, ᾽Ὦ ᾿Αρμέγιε, ἔφη, πρῶτον μέν 
σοι συμβουλεύω ἐν τῇ δίκῃ τἀληθῆ λέγειν, ἵνα σοι ἕν γε 

[5] 

ἔσται οτη. Ὦ. 
ΤαΡτὶ τὰ ἄλλα. 

η. δὲ] δὴ Ὁ. 
ἐγεγένητο 1). 

δίκῃ 1Ὁ. 
καὶ ἐκεῖνον Α.(. 
πᾶσαν ἤδη α. 
καὶ οτη. 19. 
φοὺς ΨΔαυηίϊπδ. 
δχοθρίο ἔουΐαββθ Ε'. ἀδελφάς. 
ἔφη Ῥιυιποῦ!β ποίαί α. 
ἀμμάξαις ἃ. ἀμάξαις Ε. 
ὦ] καὶ ὦ Ὁ. οοΥΥ. 

ἀδελφοὺς} 1.6. [ταΐγθ ἢ οὖ ΒΟΥΌΓΘΒ 
5. 2. ΤΠ ΠΊοΥδΐοϑ. 

ἐφιλοφρονήσατο] δάδιη οοπδίγαο- 
τοπ6 (οοη. 4,20: Ὃ Κῦρος λέγεται 
Λυσάνδρῳ ἄλλα τε φιλοφρονεῖσθαι 
κυτῶλι 

ἐν ταῖς ἁρμαμάξαις] Οὐγπ8 2,2: 
“«“(πἸ Π6ο 1 ἰη46 4088 ἠαγηιαηναῶαδ 
ΘΡΡΘΙ]δηΐ Βα υθθαηΐαγ.᾽" ΜΟ]]15 ἀαΐθιη 
οἱ ἔδυ γη]16 0115. νθ] }} σθητι5 [1886 
οοπϑδίαῦ : Ἡδῖὴ ὮΙ ἀραὶ Χρη. παγηνα- 
γιαφαγιηιν, τὶ δὲ πλα] ΠἸΘ τ τηθηΐο Π16 1] 
8016, ῬροΙβὶ8Β θᾶ8. ῬΥΘΘΟΙΡιιΘ ἴῃ τιϑτι 

ᾧ] ὡς Α. 

ὥσπερ] ὡς Ὁ. 
ΤΑΌΤΙ οὖ Ζομδγ85 Ρ. 150 Α., αὶ ἀγο]085 ξυοοις τὰς Δα], 

ἀὐήοὉ Τὴ 
τῆς] σὺ τῆς Ὁ. 

9. κύρου καὶ ἀρμενίου Ἰδιβολόγία ΤηΔΓρΡῸ 10. 
συμβουλεύσω α. 

χρῆσθαί σοι] σοι χρήσασθαι 1). 
περιεστρατ. [).(. 5.ν.1. ἔχων 
πρεσβύτατος 1. προσείη 10. 

τε οτη. Ὁ. ἀδελ- 

8. ἥκεις ἔφη] ἤσκεις 10. 
ἀκούσεις συνεκάλει 10. 

ἔα]588 ἰθδβίαϊαν Μαχ. 'ῪΓ. ἀἰββουύ. 34 
Ἰηἰῦ. : ̓Εὰν δὲ Σπαρτιάτης εἶναι λέγων 
καὶ Ἕλλην καὶ Δωριεὺς καὶ Ἡρακλείδης, 
θαυμάζῃς τιάραν Μηδικὴν---καὶ ἁρμά- 
μαξαν Περσικὴν, περσίζεις οἴο. 
ΗΤΓΟΌΗ. ὅύυυῃ ἅμαξαι ἃ ἅρμα- 
μάξαι ἀαἰϑυπρτδηΐίι" 4,9 3, 1, [δὶ 
αὺΓαΠ] 16 να α] 1 ῬΓΟΠΊΙΒΟΙΙΘ τ15111- 
Ραίαν Ὁ 4λ]Παηο Ν. Ἡ.. 12, 64. 0] ν. 
ῬρυῖΖοη., 81} ἰαπλθη Πἶο {γι θτιπὶ 
νιον. 10 7186 μουτηιίαηῦ 5 ατιδὸ 
Οὐ]. 4110] σοη ιιηαἹ ποίαν! ΓΘ. ]Ζ. 



ἐὺ ΠΟΥ 129 

ἀπῇ τὸ εὐμισητότατον" τὸ γὰρ ψευδόμενον φαίνεσθαι εὖ 
“ 

ἴσθι ὅτι καὶ τοῦ συγγνώμης τινὸς τυγχάνειν ἐμποδὼν μά- 
λιστα ἀνθρώποις γίγνεται: ἔπειτα δ᾽, ἔφη, συνίσασι μέν 

ς ω ε “ Ὁ ᾿" Ἁ“ ὕ 

σοι καὶ οἱ παῖδες καὶ αἱ γυναῖκες αὗται πάντα ὅσα ἔπραξας, 
ἘΠ 3 7 «ε ͵ Ἃ Ν » Ω͂ 7 ΕΥ 

καὶ ᾿Αρμενίων οἱ παρόντες" ἢν δὲ αἰσθανωνταί σε ἄλλα 
Ἂ Ν , 7] “ Ν 

ἢ τὰ γενόμενα λέγοντα, νομιοῦσί σε καὶ αὐτὸν καταδι- 
' σι , ι 4 “ ἋἋ Ν “ ͵ 

κάζειν σεαυτοῦ πάντα τὰ ἔσχατα παθεῖν, ἣν ἐγὼ τἀληθῆ πύ- 
» Ξ 3, 3 ω “ ᾿ς » “ 

θωμαι. ᾿Αλλ᾽ ἐρώτα, ἔφη. ὦ Κῦρε, ὃ τι βούλει, ὡς τἀληθῆ 
τ “- ἀ “ χΆ ΄ς ΄ “ , ᾽,ὕ 

τοἐροῦντος" τούτου ἕνεκα καὶ γενέσθω ὁ τι βούλεται. Λέγε[6] 
ῇ δ, 7, ᾽, 3 7 χω - “- 

δὴ μοι, ἐφη, ἐπολέμησάς ποτε Ἀστυάγει. τῷ τῆς ἐμῆς 
Ἀ Ν Ν “- Ἵ , 

μητρὸς πατρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις Μήδοις ; ἜΣ γωγ' : ἐφη. 
Κρατηθεὶς δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ συνωμολόγησας δασμὸν οἴσειν 
καὶ συστρατεύσεσθαι ὅποι ἐπαγγέλλοι καὶ ἐρύματα μὴ 
Ὁ“ 53 ι ΄ι 3 Ἁ 7 352 Ν Ἁ 

ἕξεν; Ἦν ταῦτα. Νῦν οὖν διὰ τί οὔτε τὸν δασμὸν 
᾿- “- Ν ’ ,, 3 Ἶ, ͵ Ν Ἁ 

ἀπῆγες οὔτε τὸ στράτευμα ἔπεμπες, ἐτείχιζές τε τὰ ἐρύ- 
9 , 3 7, Ἂ, 7 59.5.7 5 

ματα; Ἐλευθερίας ἐπεθύμουν: καλὸν γάρ μοι ἐδόκει εἶναι 
Ν δ τ 3 7 5 Ν ἧς » 7 

καὶ αὑτὸν ἐλεύθερον εἰναι καὶ παισὶν ἐλευθερίαν καταλι- 
-- Ας ΄ » 5᾿ ε “- " Ἂ: 

πεῖν. Καὶ γὰρ ἐστιν, ἐφη ὁ Αῦρος, καλὸν μάχεσθαι, 
“ , , “-“ 7ὔ ΝΟ Ἁ Ἃ 

πῶς μῆποτέ τις δοῦλος μέλλοι γενήσεσθαι: ἢν δὲ δὴ 
, Ν, ἽΧ ᾿ 5, Ἂ Ψ ἐν πολέμῳ κρατηθεὶς ἢ καὶ ἄλλον τινὰ τρόπον δουλωθεὶς 

Ὺῃ , ἊΝ Ψ “ «ες ἴων 

ἐπιχειρῶν τις φαίνηται τοὺς δεσπότας ἀποστερεῖν ἑαυτοῦ, 
ἴων 4 ΄- ῇ Ἁ ἊΣ ᾿ 

τοῦτον σὺ πρῶτος πότερον ὡς ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ καλὰ 
7 “ “ἋΟὃ « “ Δ ’ ’ 

πράττοντα τιμᾷς ἢ ὡς ἀδικοῦντα, ἢν λάβῃς, κολαζεις ; 
Ἃ 32 3 ἣ 3. Χ ΄, ΄ Χ “ 

τ Κολάζω, ἐφη" οὐ γὰρ ἐᾷς σὺ ψεύδεσθαι. Λέγε δὴ σαφῶς, [7] 

ὅτι α. 5.0.Ὑ΄Ψ τοῦ] τοῖς, αὖ νἸἀοίπτ, Π). ΡΥ. ἰάθιηψιθ ἐμποδῶν. Ηἰβς τηρ'. 
ἔχιν, ὦ 

γν παρόντες] αρ ἴῃ γὰ8. (ι,, 4] Ρ1". ἔοτΐ ερ. αἰσθάνονται 1)., 
ΘΟΥΤ. ΘΔ 1Π αι, δ ΒΆΡΕΙ ὦ, αυοα 1 ἴῃ 1ατα, ογαϑιὺ οτῖ. ο (αὐ. Βο108. σαυ- 
τοῦ Ὁ. ἢν] ἢν μὴ α. οὐ αἱ μὴ Ῥυποί!δ ποίδι ἴ.., αὕὔὖ 4] ΘΧΙΓΘΠΊΟ ΨΘΓΒᾺΪ 
811 τῇ. δα [). ἢ μὴ Α. εἵνεκα Α.Ὁ. καὶ οτη. Ὦ. 1ο. τῆς] τε 
Α.α. συστρατεύσεσθαι δ θρμᾶπαβ. συστρατεύσασθαι Δ.(. συστρατεύ- 
εσθαι Ὦ. ὅποι) ΓΔΌτὶ ὅπου. ἐπαγγέλοι ἘΣ οὔτε] οὐδὲ Ὁ. ἀπή- 
γαγες Ὁ. τὸ οπι. Ὦ. ἀπέπεμπες ἈΑ.].. ἀπέμπεπες α. ἐρύματα] 
καὶ ὃς ἔφη 844. 6. τηρ. τ. δοκεῖ Ὁ. καὶ---εἶναι οτη. 1). ὅσον 
γλυκὺ ἡ ἡ ἐλευθερία τηρ.. σα. τι ν ἢ πολέμῳ 1).0Ον.8,.υ.τ.: τρόπον 
τινὰ Α. πρῶτος εἰπὲ δ΄. (. πηρ' τιμήσαις Α.α. ἢν λάβης] 
᾿ λάδι υδοῖῖ. ἀρ με. ΡΥὸ αὐβρι ἀπε ΘΙ αα!α (ϑραίϊατη οἀρογοῖ λαβὼν) 
ἀθυϊ 

9. σε καὶ αὐτὸν] Ρ]αίο ῬηφΦάΟΠΙΒ βϑίι]) οὔ π 8.975.25. .Οσηξ..7»459 
5. 66: ᾿Εμοῦ γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ. εἴ 5.7. πὰ θβ μὴν ὅποι Κῦρος ἐπαγγέλλοι. τὶ 
Δοκεῖ τί μοι καὶ αὐτῷ λέγειν Κέβης. τ. 5,2, 8: Συνεστρατεύοντο ὅποι 
5ΟΗΝ. ἡγοῦντο. 

1ο. ὅποι] ὅπου ΡΙῸ 110 βιρροβιίτχη 11: πρῶτος] Υ.. 8 1, 3; 18. 



13 τἀληθῆ λέγοντα: : 
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ἔφη ὁ Κῦρος, καθ᾽ ἕν ἕκαστον" ἢν ἄρχων τις τύχῃ σοι 
καὶ ἁμάρτῃ, πότερον ἐᾷς ἄρχειν ἢ ἄλλον καθίστης ἀντ᾽ 
αὐτοῦ ; ἼΑλλον καθίστημι. Τί δὲ, ἣν χρήματα πολλὰ 

ἔχῃ» ἐᾷς πλουτεῖν ἢ πένητα ποιεῖς : ᾿Αφαιροῦμαι, ἔφη, ἃ 
ἂν ἔχων τυγχάνῃ. Ἢν δὲ καὶ πρὸς πολεμίους γιγνώ- 
σκῃς αὐτὸν ἀφιστάμενον, τί ποιεῖς ; Ἱζατακαίνω, ἔφη" τί 
γὰρ δεῖ ἐλεγχθέντα ὅτι ψεύδομαι ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ 

ταῦτα, περιεσπάσατο τὴν τιάραν καὶ τοὺς πέπλους κατερ- 
ρήξατο, αἱ δὲ γυναῖκες. ἀναβοήσασαι ἐδρύπτοντο, ὡς οἶχο- 
μένου τοῦ πατρὸς καὶ ἀπολωλότων πάντων σφῶν ἤδη. 

καὶ ὁ Κῦρος σιωπῆσαι κελεύσας εἶπεν, Εΐεν. τὰ μὲν δὴ 
Ν 7 - Φ 7 Ξ ΕΝ ᾿ 7 Υ 3 

σὰ δίκαια ταῦτα, ὠ ᾿Αρμένιε' ἡμῖν δὲ τί συμβουλεύεις ἐκ 
ν᾿ “- Ἁ Χ Α ἴω ἮΝ ,ὔ 

τούτων ποιεῖν ; ὁ μέν δὴ ᾿Αρμένιος ἀπορῶν ἐσιώπα πότερα 
7 “ Υ͂ Χ “Ὁ 

συμβουλεῦοι τῷ Κύρῳ κατακαίνειν αὑτὸν ἢ τἀναντία δι- 
14 δάσκοι ὦ ὧν αὐτὸς ἔφη ποιεῖν. ὃ δὲ παῖς αὐτοῦ Τιχράνης 

15 

ἐπήρετο τὸν Κῦρον, Εἰπέ μοι, ἔφη; ὧ Κῦρε, ἐπεὶ ὁ πατὴρ 

ἀποροῦντι ἔοικεν, ἢ συμβουλεύσω περὶ αὐτοῦ ἃ οἶμαί σοι 
βέλτιστα εἶναι; καὶ ὁ Κῦρος, ἠσθημένος, ὅτε συνεθήρα 
αὐτῷ ὁ Τιγράνης, σοφιστήν τινα αὐτῷ συνόντα καὶ θαυ- 
μαζόμενον ὑ ὑπὸ τοῦ Τιγράνου, πάνυ ἐπεθύμει αὐτοῦ ἀκοῦ- 
σαι ὃ τι ποτ᾽ ἐροίη" καὶ προθύμως ἐκέλευσε λέγειν ὅ τι 
γιγνώσκοι. 

3 Ἁ 7] 5) ε ’ὔὕ 9 Ἁ , “ Ὗ 

ἔγω τοίνυν, εφὴ ο ΓΠΠγράνης, εἰ μὲν ἀγασαι τοῦ πατρος [9] 

αὐτὸν 12. κῦροςἿ ὧδε δα ἃ. ἃ. 5.ν.1. ἃ ἂν] ἂν 1)., Τουγΐα556 ΡΥῸ ἅν. 
γιγνώσκῃς 1). κατακαίνω] ἀναιρῶ τηρ.. Δ. δα. τη. ἔφη οἵη. Ὦ. δὴ 
δεῖ α. εἰ 5. ν.Υ. 12. ἐνταῦθα 1). κατερήξατο Α. ἐδρύπτοντο 
ἐκόπτοντο τηρ. Δ. 68. τ. πάντων 1). 8. ν. 8]. τη. (ἀ. τηρ΄. Υ. εἶπεν) πάλιν 
εἶπεν 1). ταῦτα οτη. α. ἐσιώπα ἀπορῶν 1).1,. 85.ν. συμβουλεύει 
Α.Ο. ρυ. κατακαίειν Ε. Ρ1.» ν 5.0. ἃ]. ἢ. αὐτὸν Α.(.. ἑαυτὸν 10. 14. ὦ 
κῦρε ἔφη 10. ἢ Α. οἴομαι Α.α. σοι] σε ἴ,. ῬΥ., ΟΟΥ̓Τ. 8. Υ. ἃ]. Τὴ.» 
οὐ [ογίαβϑθ (α., 4ὰϊ οἱ 1η Τ88. 8.0. ἐπεθύμῃ ΤΘΟΥΥ. 8. ν. 8]. πη. 10. 

ὁ παῖς) ΘΑ ΔΓΙΊΒ. 13. καὶ τοὺς πέπλους κατερρήξατο!] 
ταῦτα] ἴσος ἔν 76 αὐἴθογϑιιδ αἰζι Ῥο]λυχ 7. 50: "Ε΄ καὶ ἀνδρεῖον. οἴεται 

ἔνθα δὴ ὃ μὲν παῖς αὐτοῦ ὡς ἤκουσε [8] 

φόρημα εἶναι τὸν πέπλον" τὸν γὰρ ᾿Δρ- 

μένιον ἔφη κατασχίσασθαι (5816) τοὺς 
πέπλους, εἰ μὴ ἄρα ὅτι οἱ βάρβαροι καὶ 
ταῖς θηλυπρεπεστέραις τῶν ἐσθήτων 

ἔχαιρον. Ἀροίπι8 ἀοἰθπαϊναν δὰ ΡοΘ- 
ἰάυατη Αἰ]σουύατη, φαστη ΠΕ ΥΑρΊΟΙ αυο- 
46 46 νἱΓ}1 οὐ Ῥ] υγάϊθιη. ἀ6. ὉΠΙῈΒ 
δηηϊοῦι ἀἸ ον Ιηΐ. 

μἰογὶδ, 568 ἐΐα αἷδ αἰΐο 5ἐαΐιογο, ἐμ 71ι5-- 
ἐμὴ ρίας. ΒΟῊΝ. 

14. σοφιστὴν] 1)6 αο Ἰηΐτα 538 8. 
ἐροίη]) Ηϊης, αὖ ἀηϊπηδανογῦ [0]Π18]. 

86 ϑΌΡ᾿.. αυα. Τ᾿ δ 538, Βίγτῃ. Μ. ". 
370: 30 : ̓Εροίη ὡς περιπατοίη. 1 Δ] Η1] 
ΘΧΘΠΊΡΪα ν. ἀραὶ Ἰηΐουργθῖθβ ΠΟΙ 
Ρ. 3266. 
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λσ ΄ ΧΟ ΄ . 4 
ἢ ὁσαὰ βεβούλευται ἢ ὅσα πέπραχε, πάνυ σοι συμβουλεύω 

σ΄ ΄ ΄“ 7 «ε 4 

τοῦτον μιμεῖσθαι" εἰ μέντοι σοι δοκεῖ πάντα ἡμαρτηκέναι, 
7 “ δ “- » Ἂ ,΄ « “ 

συμβουλεύω τοῦτον μὴ μιμεῖσθαι. Οὐκοῦν, ἐφὴ ὃ Κῦρος, 
τὰ δίκαια ποιῶν ἥκιστ᾽ ἂν τὸν ἁμαρτάνοντα μιμοίμην. 
Ἔστιν ἐφη, ταῦτα. Κολαστέον ἀρ᾽ ἂν εἴη κατά γε τὸν 9 Γ᾽ 

σὸν λόγον τὸν πατέρα, εἴπερ τὸν ἀδικοῦντα δίκαιον κολά- 
,] « ΄- 53 “ 37 3 ἃ ἴω “ 

ζειν. Πότερα δ᾽ ἡγεῖ, ὦ Κῦρε, ἄμεινον εἰναι σὺν τῷ σῷ 
ῶςν Φ ἴω Ἂ “σι κι ; 

ἀγαθῷ τὰς τιμωρίας ποιεῖσθαι ἢ σὺν τῇ σῇ ζγμίᾳ ; ᾽᾿Ἔμαυ- 
Ν ψ, “ . ΤΑ͂Ν 7ὔ 3 Ν ᾽ὔ ,, ε 

τότον, ἐφη, οὕτω γ ἂν τιμωροίμην. Αλλὰ μέντοι, ἐφὴ ὁ 
ὰ 7, ᾿ ΄- ᾿ ἴω 

Τιγράνης, μεγάλα γ᾽ ἂν ζημιοῖο, εἰ τοὺς σεαυτοῦ κατα- 
, “ 3 “ “ 

καίνοις τότε ὁπότε σοι πλείστου ἄξιοι εἶεν κεκτῆσθαι. Πώς 
δ᾽ ἂν, ἔφη ὁ ὁ Κῦρος, τότε πλείστου ἄξιοι γίγνοιντο ἄνθρω- 
ποι ὁπότε ἀδικοῦντες ἁλίσκοιντο: ; Εἰ τότε, οἶμαι, σώ- 
φρονες γίγνοιντο. δοκεῖ γὰρ μοι, ὦ Κῦρε, οὕτως ἔχειν, 
Ἵ) Ἁ ὰ ΣΟ ΕΝ » “ ΣῸΝ ΒΩ 

ἄνευ μὲν σωφροσύνης οὐδ᾽ ἄλλης ἀρετῆς οὐδὲν ὀφελος 
5, ᾿ , Ἧ Ἂ 5) " Ἂν . 3} τὸ Τὰν 7 

εἰναι τί γὰρ ἂν, ἔφη, χρήσαιτ᾽ ἂν τις ἰσχυρῷ ἢ ἀνδρείῳ 
κ , " ἴ - κ ΩΝ 7, “ον ΄ 

μὴ σώφρονι, τί δ᾽ ἱππικῷ, τί δὲ πλουσίῳ, τί δὲ δυνάστῃ 
» , δ ᾿ ἘΣ ΎλαΣ, ΤΟ ΉΝ - ΄ Ν 
ἐν πόλει; σὺν δὲ σωφροσύνῃ καὶ φίλος πᾶς χρήσιμος καὶ 

ω “- » ΄ Ἐπ 53 ὔ , ε  Ε- 

1η θεράπων πᾶς ἀγαθὸς. 'Τοῦτ᾽ οὖν, ἐφη; λέγεις ὡς καὶ ὁ [10] 
Ν Ἂν, ΄“ ΄-“" “" ,ὔἷ , 

σὸς πατὴρ ἐν τῇδε. τῇ μιᾷ ἡμέρᾳ ἐξ ἄφρονος σώφρων 
γεγένηται: Σ Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πάθημα ἀ ἄρα τῆς ψυχῆς 
σὺ λέγεις εἶναι τὴν σωφροσύνην, ὥσπερ λύπην, οὐ μά- 

θημα᾽ οὐ γὰρ ἂν δήπου, εἴγε φρόνιμον δεῖ γενέσθαι τὸν 
μέλλοντα σώφρονα ἔσεσθαι, παραχρῆμα ἐξ ἄφρονος σώ- 

18 ῴρων ἄν τις γένοιτο. Τί δ᾽ » ἔφη, ὡ Κῦρε, οὔπω ἤσθου 
καὶ ἕνα ἄνδρα δι᾿ ἀφροσύνην μὲν ἐπιχειροῦντα κρείττονι 
ἑαυτοῦ μάχεσθαι, ἐπειδὰν δὲ ἡττηθῇ, εὐθὺς πεπαυμένον τῆς 

15. συμβουλεύσω Δ.Ὁ. εἰ---μιμεῖσθαι οἵη. Α. Π16᾽. ΠΊ. ῬΕΟΘΏ ΙΒΒΙ πὰ δαὰ. 
Β. {τ Ἐδάεπη Οτη. 1.., 4] ρΡοβί πέπραχε τηρ'. 8]. τη. τοῦ δοκεῖν πάντα ἡμαρτη- 
κέναι. μέντοι Β., αὶ δα 1ὴ τηρ., Η.Μ. μέντι . Ό. συμβουλεύσω 1).6α. 
οὐ συμβουλεύω σοι αὐτὸν μ-τηρ. Β. σ. σοι αὐτὸν μὴ μ. ΔΙα. σὸν οἵα. Α.Ὁ. 
ἡγῆ Α.(. ἐμαυτὸν] ὦ ἄρα Δ6α, Ὁ. τό. ἀλλὰ] σὺ δα. (. 5.ν.τ.- γ᾽ ἂν] 
κἂν Α.α. σεαυτοῦ] ἑ ἑαυτοῦ οΟΥΥ. 5.0υ. Ὁ. τότε ΟΥη. σ. εἶεν--.ἄξιοι α. 
τη’. Γ΄. δ᾽ ἂν] δ᾽ Ὁ. ἄνθρωποι] οἱ ἄνθρωποι }. γίγνοιτο Α. οὐδε- 
νὸς ". ῬΓ. ἰσχυρῷ] ἐχυρῷ, αὖ νϊάείατ, Ὁ. ἢ οτὰ. Ὁ. πειὸ 1. ἢ. Αἴ. 
μηδ᾽ Ἰοχυρῷ ἢ ρτὸ μῖ5 Ὁ. 17. σώφρων] σω ἴῃ ᾿ἰΐαγα, 486 ΔΗ δοΙῦ οἰϊδπι ν 1Π 

ἀἰδρον, Ὁ ς σοι λέγεις τῆς ψυχῆς Ὁ. λύγην Α. παραχρῆμα ΟΤη. 
Ἄ“ Ὁ. πιρ Ὺ: ἄν τις] τις ἂν Ὁ. 18. ἀφροσύνης 10. 

πάθημα---οὐ μάθημα] Οοηΐ, ὐπι- 5. 18, δΔἀαϊίατη, Βεα θη 5 ἐξ ἄφρονος Ιῃ 
ΤΩΘΉ τ. 25 10... ἐξαίφνης ταπίδηα ατὴ [ογθῦ. Φρόνιμον 

παραχρῆμα 8ὶ τοοία ἀδεβί Α.Οὐ. εἴ εχ δαΐθπι [θη ρο ΒΘ θυ] ρυΐαῦ ΧΘΠΟΡΠΟΗ. 
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327 35) 7 

πρὸς τοῦτον ἀφροσύνης : πόλιν δ᾽, ἐφη, οὔπω ἑόρακας 
ἀντιταττομένην “πρὸς πόλιν ἑτέραν, ἧς ἐπειδὰν ἡττηθῇ, 
παραχρῆμα ταύτῃ ἀντὶ τοῦ μάχεσθαι πείθεσθαι ἐθέλει ; 

το Ποίαν δ᾽, ἐφη ὁ Κῦρος, καὶ σὺ τοῦ “πατρὸς ἧτταν λέγων [τι] 
οὕτως ἰσχυρίζε σεσωφρονίσθαι αὐτόν; “Ἣν νὴ Δί, ἔφη; 
σύνοιδεν ἑαυτῷ ἐλευθερίας μὲν ἐπιθυμήσας, δοῦλος δ᾽ ὡς 
οὐδεπώποτε γενόμενος, ἃ δὲ φήθη χρῆναι λαθεῖν ἢ φθάσαι 
Ἂ 2 ΄ 3 τ , ξ μ ς ΧΡῚ , 7, 

ἢ ἀποβιάσασθαι, οὐδὲν τούτων ἱκανὸς γενόμενος διαπρά- 
Ν Χ 5 » τα “ 2 “- ΓΆΡ" 

ξασθαι. σὲ δὲ οἶδεν, ἐπεὶ ἐβουλήθης ἐξαπατῆσαι αὐτὸν, 
σ΄ 3 τ {4 5 Ἁ Ἅ, Ὗ 

οὕτως ἐξαπατήσαντα ὥσπερ ἄν τις τυφλοὺς καὶ κωφοὺς 
καὶ μηδ᾽ ὁτιοῦν φρονοῦντας ἐξαπατήσειεν: ἃ δὲ φήθης 

- “ “ δ 5 , “ ἃ Ἂν τ 

λαθεῖν “Χρῆναι, οὕτω σε οἶδε λαθόντα ὥστε ἃ ἐνόμιζεν 
ἑαυτῷ ἐχυρὰ χωρία ἀποκεῖσθαι, σὺ εἱρκτὰς ταῦτα ἔλαθες 
προκατασκευάσας" τάχει δὲ τοσοῦτον περιεγένου αὐτοῦ 
ὥστε πρόσωθεν ἔφθασας ἐλθὼν σὺν πολλῷ στόλῳ πρὶν 

οοτοῦτον τὴν παρ᾽ ἑαυτῷ δύναμιν ἀθροίσασθαι. Ἔπειτα 
δοκεῖ σοι, ἐφη ὁ Κύκαι, καὶ ἡ τοιαύτη ἧττα σωφρονίζειν 
« Ἁ 3 4 Ν ἴω ἴω 

ἱκανὴ εἶναι ἀνθρώπους, τὸ γνῶναι ἄλλους ἑαυτῶν βελ- 
7] ΕΝ , ω 57 δ Ξ ΔΝ Ο 

τίονας ὄντας ; [Ϊολὺ γε μᾶλλον, ἐφη ὁ ᾿Πιγράνης, ἢ ὁταν 
’ “ Ἁ Ν “ 3, Ψ 

μάχῃ τις ἡττηθῆ. ὁ μὲν γὰρ ἰσχύι κρατηθεὶς ἔστιν ὅτε 
“7 ᾿ς 3 ἴω ε Ν ΄' ς ΄ 

ῳφηθη σωμασκῆσας ἀναμαχεῖσθαι" καὶ πόλεις γε ἁλοῦσαι 

[13] 

πρὸ τούτου 1). ῬΓ. πόλιν] πάλιν 1). (ὰ. σοΥΥ. 
αυοα ὦ ἴῃ }Ὁ). ἔουῖδβϑε Γαϊ ΗΥ. ο, αὖ 1,1, 2. ἀντιτ.] πόλιν ἀντιτ. [).Ὁ. 
ΟΟΥΤ. ἧς] ἥτις 1)... σου. δὲλ ει 10. 10. ποίαν] ν ἴῃ 1. α. 
ἰσχυρίζει ΘοΠΠθΙα ΘΓ. ἰσχυρίζεις Α. οὐ χὰ] ἡ 8. ν. τ΄ α. ἰσχυρίζη 5. Ῥτ. ἰσχυ- 
ρίζης Ὁ). οοτῖ. 1. σεσωφρονῆσθαι α. ἣν νὴ δ] ἐ ἐν ἣν ἡ, 5Β8}- 
ῬΙεΐο ἴῃ τηρ-. δί᾽, Ὁ. αὐτῷ σύνοιδεν 1). οὐδέποτε α. ἢ δηΐθ ἀποβιά- 
σασθαι δαα, Ο.}. οτὰ. Α. α. διατάξασθαι Α.(ἀ. ΟΟΥΤ. 5. ν.Υ. ᾿, 
ἃ μὲν .αἃ 5.0... α. ἐπεὶ ἃ Ρ φήθη α. ΡΥ. οὕτως Α.}). ἑαυτῷ 
αὐτῷ Ὁ). ἰσχυρὰ α. σὺ εἱρκτὰς ταῦτα] σοὶ εἰρκτὰς ταῦτα Δ.Ε., ἴῃ αὰο 
Ρυποῖα ΒᾺὈ σοί. ταῦτα σὺ εἰρκτὰς αὐτῷ Ὁ. ἔλαθε Α.α. πρόσ- 

ΤΡ τ] ἑώρακας, Ἡ]5] 

ὠθεν (Ὁ. πρόσωπον 1). πρόσθεν ΛΟ. 
ἸΘΠΊΤη 818. 
ἑαυτῶν ΡΟΠΘΗΒ, οὐ (. ΡΥ... ἣὖ να οὔθ. 

10. λαθεῖν---ἀποβιάσασθαι] ΗἩ. Ὅ6Υ. 
6, τ, τρ, σοηύα] Βε]οίιβ: Φρόνιμος 
οὕτω στρατηγός ἐστιν ὡς ὅσα τε λαν- 
θάνειν καὶ ὅσα φθάνειν καὶ ὅσα βιά- 
ζεσθαι ἐ ἐπιχειρεῖ, οὐ μάλα ἀφαμαρτάνει. 
ἴπ46 ἢ βιάσασθαι “ΟΠ ]]οἸὰ5 ῬΙῸ ἀπο- 
ΠΡΡΆ ἢ αὖ οϑύ ᾿η Α.ἃ., φαοα Ἰρϑατη 
ΡΙΟθδη5 Ζεαηῖιβ φθάσαι ἀποβιάσασθαι 
ΟΠ ηροθαῖ, νουΐθηθ ργῦι8 εἰ υἱ 
αρογέα, υῦ λαθεῖν ΘΧΡ]οαΥοίτι" ν 115 σὲ 

20. τὸ] τοῦ 0. α. ΒΟ 

ἑαυτοῦ Ὁ. 
τ “ ΕῚ , μᾶς »- 5. Ἢ ΄, Α 

τὸ σωμα ἀσκήσας 1). σωμ ασκῆσας οἱ τὸ 5.ν.τ. ἃ. 

στόλῳ] στόλος Ὁ. τηρ'. Τ. ᾿ΠΒ[8 
ἄλλους] ἀλλήλους Α.1,. ροϑῦ 

πολύ γε] σ. οτη. Α.6. ρυ. 
Α Ἂ τῶν ἡ 5 ᾽ 

τὸ σῶμ᾽ ἀσκήσας Ἶ,. 

δὲ οἶδεν---προκατασκευάσας, Ἀ]ΓΘΥΙΙΠῚ 
νΘΓΌ15 τάχει δὲ---ἀθροίσασθαι. (ὐυ] 85 
σΟΠΒὑΓΙΙΟΟΠΪΒ. ΘΧΘΙΏΡ]ἃ ν. ἴῃ 68. 
ΘΙΘΡΠΔΠΙ. 

20. σωμασκήσας) ϑαρτα 1, ύ, 17: 
σωμασκεῖν ΑἸΟΙ ΙΓ, αὖ (οΙηπιθηΐ. 2, 5» 
τ. Ηϊηο, σωμᾶσκιία τὴς 8. Ὁ» 1 νι 
ΒΌΡΓΑ 861 2; 2: 8. ΘΗΝ: 

οὗς δ᾽ ἂν-- ἡγήσωνται] Οὐδ, 1 ὦ 
21 866. 
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΄’ - 3, 4 » Ὰ 

21 συμμάχους προσλαβοῦσαι οἴονται ἀναμαχέσασθαι ἂν" οὺς 
" ἃ ,ὔ Χ «ε “ « ᾿ ᾽ ἕ 

δ᾽ ἂν βελτίους τινὲς ἑαυτῶν ἡγήσωνται, τούτοις πολλάκις 
Ν ΒΩ » 7, 5 ᾽ 7 Χ "7 "7 3 

καὶ ἄνευ ἀνάγκης ἐθέλουσι πείθεσθαι. ἼΣυ, ἐφη; ἐοικας οὐκ 
5 Ἂ ς Ἁ “ 

οἴεσθαι τοὺς ὑβριστὰς γιγνώσκειν τοὺς ἑαυτῶν σωφρονε- 
΄ 5ῸΛΧ Ν 7 Ν ἣν ’ ΞἈΦῸΝ Χ 

στέρους, οὐδὲ τοὺς κλέπτας τοὺς μὴ κλέπτοντας, οὐδὲ τοὺς 
’ Χ ᾽ “ ὔ »ῸΝ Χ 5 - 

ψευδομένους τοὺς τἀληθῆ λέγοντας, οὐδὲ τους ἀδικοῦντας 
Χ Ν ΄ξι ΙῚ [2 σ΄“ ς 

τοὺς τὰ δίκαια ποιοῦντας" οὐκ οἶσθα, ἔφη, ὅτι καὶ νῦν ὁ 
Χ Ἂ Α 3 9 ,, Ν . ε - 

γα σὸς πατὴρ ἐψεύσατο καὶ οὐκέτ᾽ ἠμπέδου τὰς πρὸς ἡμᾶς 
’ὔ ν «ε ΄“ »Ὸ» “ “Ὃ ’ὔ, 

συνθήκας, εἰδὼς ὅτι ἡμεῖς οὐδ᾽ ὁτιοῦν ὧν ᾿Αστυάγης συνέ- 
δ ἴω 7] ε Ν 

θετο πα α αίνομεν ; ̓Αλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ ταῦτα λέγω ὡς τὸ μεν: 
γνῶναι μόνον τοὺς βελτίονας ᾿σωφρονίζει ἄνευ τοῦ δίκην [13] 
διδόναι ὑπὸ τῶν βελτιόνων, ὥσπερ ὁ ἐμὸς πατὴρ νῦν δί- 

23 δωσιν. ᾿Αλλ᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, ὅ γε σὺς πατὴρ, πέπονθε 
μὲν οὐδ᾽ ὁ οτιοῦν πῶ κακόν" φοβεῖταί γε μέντοι. εὖ οἶδ᾽ ὅτι 
μὴ πάντα τὰ ἔσχατα πάθη. ΟἾἶξει οὖν τι; ἐφη ὃ Τιγράνης, 
μᾶλλον καταδουλοῦσθαι ἀνθρώπους τοῦ ἰσχυροῦ φόβου: 
οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι οἱ μὲν τῷ ἰσχυροτάτῳ κολάσματι νομιζο- 
μένῳ σιδήρῳ παιόμενοι ὅμως ἐθέλουσι καὶ πάλιν μάχεσθαι 

“ 3 σι τ ἃ ιν 7 ΄΄ι ΕΒ. Ὥ 

τοῖς αὐτοῖς ; οὗς ὃ ἂν σφόδρα φοβηθῶσιν ἄνθρωποι, του- 
24τοις οὐδὲ παραμυθουμένοις ἔ ἔτι ἀντιβλέπειν δύνανται ; Λέγεις [14] 

σὺ, ἔφη, ὡς ὁ φόβος τοῦ ἔργῳ κακοῦσθαι μᾶλλον κολάζει 
τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ σύγε οἶσθα ὅτι ἀληθῆ λέγω" ἐπί- 

Ἧ σ ς ᾿ ΄ ᾿ , 

στασαι γὰρ ὅτι οἱ μὲν φοβούμενοι μὴ φύγωσι πατρίδα καὶ 
ε 7 ᾽ὔ , Χ «ε “ ΕῚ ζ 

οἱ μέλλοντες μάχεσθαι δεδιότες μὴ ἡττηθῶσιν ἀθύμως 

τινὰς Ο.. 5... Τ΄Ψ αὐτῶν Ὁ. ἡγήσονται 1). θέλουσιν Α.α. 
21. τἀληθὴ 1).Ἐ.Η. ἀληθῆ Α., 864 ἴῃ τοὺς Ἰΐα, ΘΟΟΥΤ., αὖ ΗΓ. τὰ τἀληθῆ [1586 
νιἀραίαν, ἃ. ἐψεύσατο καὶ οὐκ 10. τηρ. 8]. τη. οὐκέτ᾽ ἠμπέδου] 
ΤΑΌΤῚ οὐκ ἐξημπέδου. ΡῈ περὶ φόβου ιϊο τηρ. , ταῦτα] τοῦτο 0. 
σωφρονίζειν Β.ἃ. 22. τι οὖν 1). οἶσθ᾽] οἶδ᾽ Α. παραμυ- 
θούμενοι Α.. εὖ σου. 5.υν. α. παραμυθουμένων 0. 24. γε] γε ἔφη 
1).α. τηρ. τ. μέλλοντες] μὲν μέλλοντες 1). ἀθύμως] ῥαθύμως 1). ρ 
Ῥαμποίο ποίη. διάγωσιν 1) 

21. τἀληθῆ λέγοντας] Οοηΐ. 2. 4. 51; ΕἸ. γοῖ. 83, Ῥ' 800, οὐκ ἐξανέστησαν 
3.1, 9:12. ὍδΙ σοπίχαγιατη ψεύδεσθαι. ῬΙῸ οὐκέτ᾽ ἀνέστησαν Βουρίύατῃ Ἰῃ γνο]- 
ρα ἀληθῆ λέγειν, 1. 4ᾳ. τοοία πα] 6816, 
491, 233 8»5: 33: 

οὐκ ἐξημπέδου  Ν εΥθατα ΠΟΗ Δ] 1.πα6 
ΘΟρ τη] αδη 6χ ἢ ΘΒΥΟΙΪ ρ]088ᾶ, 
ἘΠῚ σΟΠίΓΑΓΙΆ ΒΙ Ὁ] ΟΔΙΙΟΠΘ ΡΟΠΙ ΤῸ 
᾿Εξημπέδου (οοα. ᾿Εξηπέδου) ἔλυε ἔμ- 
πεδα, γοεοΐα βαβία]ι (οί Ψαγ. [ωθοὐ. 
Ρ. 120, Πἰ51 αυοα οὐκέτι 8οτιρδὶς χυοά 
οὐκέτ᾽ ογαΐ ΒΟΥ ΘΠ πηι, τῦ ρα 5ΊΟΡ. 

Ὀ15 ΑΧΊΟΘΙΙ Ῥ' 367 Β. ΝΙῖδι ὈΓΡΙ]ᾺΘ 
ΡῬΓδοϑίαΐ οὐκ ἠμπέδου, ΄άτιπι οὐκ ἐξημ- 
πέδου τη Β. ἴα 510 Βουρύπτα τὖ 46 ΡὈΓ. 
ΤΔΠὰ οὐκ πέδου ἰδηΐαμη δρρδγθδί, 
ἐξημ δυΐθηη δηρτιϑύθ 810 1 ΒΟΥΓΠ1ΠῚ 66- 
ἄδθιῃ, αὖ ν]αδίαϊ, τηϑηῖι, ΡΥῸ {{{6}18 
2 Ψ6] 3, αὖ δι ἣμ [πο 1. δαΐ ἐνε, 
Βισαῦ ναυϊαίαι 8, ὃ, 2 



198 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΘΩ͂ ΙΝΘΩ͂Τ. ΟὙΒῚ 
"ὦ Ἢ « ,7ὕ Ν 7 Ν ε ,ὔ 

διάγουσι, καὶ οἱ πλέοντες μὴ ναυαγήσωσι, καὶ οἱ δουλείαν 
Ν Χ ΄ τ Ν , ͵ ““᾽ 

καὶ δεσμὸν φοβούμενοι, οὗτοι μὲν οὔτε σίτου οὔθ᾽ ὕπνου 
Ὧ ΄ Ν Ν ΄ ἣ 50 Χ “ 

δύνανται λαγχάνειν διὰ τὸν φόβον" οἱ δὲ ἤδη μὲν φυγάδες, 
5 ὍΣ 1. ΄ “, ᾿ν Ψ, “ὑ σ “ 

ηδὴ δ᾽ ἡττημένοι, ἤδη δὲ δουλεύοντες, ἔστιν ὅτε δύνανται 
ἵν ΄“ ΄ι 5 Υ 3 7] Ν. Ψ ,Ψ, 

25 καὶ μᾶλλον τῶν εὐδαιμόνων ἐσθίειν τε καὶ καθεύδειν. ἔτι 
᾿ 7ὔ ἃ... ΄ - 7 ε , γ. 

δὲ φανερώτερον καὶ ἐν τοῖσδε οἷον φόρημα Ο Φφοβος" ἐνιοι 
γὰρ φοβούμενοι. μὴ ληφθέντες ἀποθάνωσι προαποθνή- 
σκουσιν ὑπὸ τοῦ φόβου, οἱ μὲν ῥιπτοῦντες ἑαυοοὺς, οἱ δ᾽ 

ἀπαγχόμενοι, οἱ δ᾽ ἀποσφαττόμενοι" οὕτω πάντων τῶν 
σ΄ 7 , 7 Ἂς , Ν ΕῚ 

δεινῶν φόβος μάλιστα καταπλῆήττει τὰς ψυχας. τὸν ὃ 
ἐμὸν, πατέρα, ἐφη, νῦν πῶς δοκεῖς διακεῖσθαι τὴν ψυχὴν, 
ὃς οὐ μόνον περὶ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ καὶ περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ 1 

"6 ναικὸς καὶ περὶ πάντων τῶν τέκνων δουλείας φοβεῖται; καὶ [15] 
ε “σι 53 3 Ἀ “ Ἁ Γ 5»ῸΧΝ Ψ,ὕ “- 

ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿Αλλα νῦν μὲν ἐμοιγε οὐδὲν ἄπιστον τοῦ- 
νὰ σι ΄“- 7 ΄ι » σ΄. 3 ἣν 

τον οὕτω διακεῖσθαι: δοκεῖ μέντοι μοι τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς 
53 :) ΩΝ 3 7, 7 λ “ 

εἶναι εὐτυχοῦντα ἐξυβρίσαι καὶ πταίσαντα ταχὺ πτῆζαι, 
Ν 3 γ , 3 ͵ χω 7 5 

καὶ ἀνεθεντα γε πάλιν αὖ μΕΉΟῚ φρονῆσαι καὶ πάλιν αὖ 
Ἂ ’ὔ ΟΥ ΄΄. 

1 πράγματα παρέχειν. ᾿Αλλὰ ναὶ μὰ Ἄου ἔφη, ὡ Κῦρε, 

ἔχει μὲν προφάσεις τὰ ἡμέτερα ἁμαρτήματα ὥστ᾽ ἀπιστεῖν 

ἡμῖν" ἔξεστι δέ σοι καὶ Φρούρια ἐντειχίζειν καὶ τὰ ἐχυρὰ 

κατέχειν καὶ ἄλλο ὃ τι ἂν βούλῃ πιστὸν λαμβάνειν. καὶ 
’ὔ » ς ΄“ Ὰ ΄σ 5 ΛΝ 4 

μέντοι, εφη, ἡμᾶς μὲν ἕξεις οὐδέν τι τούτοις μέγα λυπου- 
’ , ἣ “ ες ΄- 9 “ , » 135 5 

μένους" μεμνησομεθα γαρ ὅτι ἡμεῖς αὑτῶν αἰτιοί ἐσμεν" εἰ 
᾽, “ Ψ Χ ΧΝ 3 Ν ΕῚ “ 

δέ τινι τῶν ἀναμαρτήτων παραδοὺς τὴν ἀρχὴν ἀπιστῶν 
ΡΥ “ι΄ Ψ ἈΉΝΟ 3 7, ἊΝ ΤΟΣ » , 

αὐτοῖς φανεῖ, ὅρα μὴ ἅμα τε εὖ ποιήσεις καὶ ἀμα οὐ φίλον 

δασμὸν 1). σον. 5. ν. (α. 5. ν.Ὑ.Ψ λαγχάνειν] τυγχάνειν (ἁ.5.ν. ὅπ 
ὅταν 1). καὶ μᾶλλον] μᾶλλον Α.α. 28. .1ὃὲ βοεὶ φαν. 10. 
ἔνιοι γὰρ] ἔνιοι δὲ Α. ὑπὸ τοῦ φόβου πρ. Ε. φόβος] ὁ φόβος ΣῈ 
διακεῖσθαι] αἰκίζεσθαι 1). αἸζοτατη ἃ]. τη. τηρ'. περὶ γυναικὸς γυναικὸς 1). 
26. τοῦτον οὕτως Α. οὕτω τοῦτον 1). τούτων (. ΡΥ. εὐτυχοῦντα] 
καὶ εὐτυχοῦντα 1).α. 5. ν. γ᾿. εὐτυχοντα δὲ Β. πτήξαντα Δ... σοΥΥ, 
5. Υ΄. μέ γα φρονῆσαι καὶ πάλιν αὖ οτη. Ἀ.(,, τηρ-. Γ. παρασχεῖν 1). 
27. ὥστ᾽] ὥστ᾽ ἂν Α.α. βούλει Α.Ὁ. τούτοις] υ 5.γ.7. . μετα- 
λυπ. (α. ΘΟΥΤ. 8... Τ΄ παραδοὺς ᾿΄. παρεδίδους Α.α.γ. παραδιδοὺς 0.6. 
ΘΟΥΤ. ἀπιστῶ. Δ. - 566 ος 8:ν. οὐ Β. τηρ. ὧν. ἀπιστῶν (α. ΘΟΥΤ. ἄπιστος ῬΓ. 
ἄπιστος Ι.. ΡΥ., ἀπιστῶν ΟΟΥΓ.», ἀΐθΓα τι ΘΓΆΒ18 Ἁ]ΠΙ]αοῦ 1ογ18 ροϑῦ δος. 
αὐτὸς 1).6. 5. ν. τ. ΤΠ, Ῥγ.., αὶ Ἰηἴτα ν. 1. οἷς, τηρ΄ ΥΤ. αὐτῷ. φανεῖ 190. φανεὶς 
Α. οὐ, ἂν νἹαἀούαγ, (α. ΡΓ.», 4] σοΥΓ, φανῆ, υὖὐ [). 5ιν. ποιήσεις 1... 
ποιήσῃς Δ.) .α 

25 φόβος μάλιστα καταπλήττει) 27. οὐ φίλον] Οὐηῇ, (ὐοπηπιοηΐ. 2, ύ, 
Οοηῇ,. Π1ο ΟἸγγβ. Οτγαΐ. 6, νοὶ]. 1, Ρ. ᾳ. ΖΕΌΝ, 
2125. 
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με. ἃ ᾽ ᾽ 3 ΄ Σ Ὁ. ’ Ν 

νομιοῦσι σε; εἰ δ᾽ αὖ φυλαττόμενος τὸ ἀπεχθάνεσθαι μὴ 
ζ΄ “ Χ ΄“- εἶ ͵ ᾿Ν , 

ἐπιθήσεις αὐτοῖς ζυγὰ τοῦ μὴ ὑβρίσαι, ὅρα μὴ ἐκείνους 
53 7 7 " ΄ι' Ο «ς ΄- ΄ι 5 Α 

αὖ δεήσει σε σωφρονίζειν ἔτι μᾶλλον ἢ ἡμᾶς νῦν ἐδέησεν. 
᾽ Ν Ν ἈΝ Ν Ἂ 7 , Ν γ,) ε Δ 

ο8 Αλλα ναὶ μὰ τοὺς θεους, ἐφη; τοιούτοις μὲν ἔγωγε ὑπηρέ- [τ6] 
ἃ 5 ὔ ΄“᾿ ΄“- 352) ΄σ΄ 

ταις, οὗς εἰδείην ἀνάγκῃ ὑπηρετοῦντας, ἀηδῶς ἄν μοι δοκῶ 
΄“ ἃ δ 77 Ψ “ ᾽ Υ͂ 

χρῆσθαι: οὺς δὲ γιγνώσκειν δοκοίην ὅτι εὐνοίᾳ καὶ φιλίᾳ 
-“ ΄“ ἣν ' ’ τα 77 “ 

“τῇ ἐμῇ τὸ δέον συλλαμβάνοιεν, τούτους ἂν μοι δοκῶ καὶ 
͵ .ς“κ“ 7 Ἕ .᾿ “ Ὶ 327 

ἁμαρτάνοντας ῥᾷον φέρειν ἢ τοὺς μισοῦντας μέν, ἔκπλεω 
Ν ῇ , Ἃ ᾽,ὕ 3 

δὲ πάντα ἀνάγκῃ διαπονουμένους. καὶ ὁ "Τιγράνης εἶπε 
Ἂ “-“ , ᾽ν Ἂ , “{) έ 7 

πρὸς ταῦτα, Φιλίαν δὲ παρᾶ τίνων ἂν ποτε λάβοις τοσαυ- 

τὴν ὅσην. σοι παρ᾽ ἡμῶν ἔξεστι κτήσασθαι νῦν ; ἸΠαρ᾽ 
ἐκείνων; οἶμαι; ἐφη. παρὰ τῶν μηδέποτε πολεμίων γεγενη- 
μένων, εἰ ἐθέλοιμι εὐεργετεῖν αὐτοὺς ὥσπερ σὺ νῦν με 

29 κελεύεις εὐεργετεῖν ὑμᾶς. Ἦ καὶ δύναιο ἃ ἂν, ἔφη, ὦ Κῦρε, [12] 
ἐν τῷ παρόντι νῦν εὑρεῖν ὅτῳ ἂν χαρίσαιο ὅσαπερ τῷ ἐμῷ 
πατρί: αὐτίκα, ἔφη, ἣν τινα ἐᾷς ζῆν τῶν σε μηδὲν ἤδικη- 
κότων, τίνα σοι τούτου χάριν οἴει αὐτὸν εἴσεσθαι : ̓ τί δὲ 
ἣν αὐτοῦ τέκνα καὶ γυναῖκα μὴ ἀφαιρῇ, τίς σε τούτου 
ἕνεκα φιλή ἄλλον ἢ ὁ ζ “τῷ ἃ ἥσει μᾶλλον ἢ ὃ νομίζων προσήκειν αὑτῷ ἀφαι- 

“ ἈΝ 3' 5 7 ᾿ς 3 Χ Ψ ἢ; , 

ρεθῆναι; τὴν δ᾽ ᾿Αρμενίων βασιλείαν εἰ μὴ ἕξει, οἶσθα 
7ὔ σι Ἕ ΄ι ἝΟ σι ΄σι 

τινα, ἐφη; νῦν λυπούμενον μᾶλλον ἢ ἡμᾶς ; οὐκοῦν καὶ 
ἀ τς Ν Ἵ “ σ“ ε Ζ ΄ 3 Ν 

τοῦτ΄. ἔφη, δῆλον ὅτι ὁ μάλιστα λυπούμενος εἰ μὴ βασι- 
Ὗ 7 Ω ἣ Χ Μ᾿ τη 

λεὺς εἴη. οὗτος καὶ λαβὼν τὴν μεγίστην ἂν σοι χάριν 
᾽ Ψ Β, ψ, “- ν» 

8οεἰδείη. εἰ δέ τί σοι, ἐφη, μέλει καὶ τοῦ ὡς ἥκιστα τετα- 
ζ ’ ω 7 ͵ δ᾽ ῇ 

ραγμένα τάδε καταλιπεῖν, ὅταν ἀπίῃς, σκόπει, ἔφη. πό- 
ὃ 7 ΕῚ Ψ 527 4, 3 7 ΄“ 7 

τερον ἂν οἴει ἡρεμεστέρως ἐχειν τὰ ἐνθάδε καινῆς ἀρχομέ- 

νομιοῦσι Ὦ. νομίσουσι Α.α. εἰ οὗ). ἐπιθήσεις (α. ΘΟΥΤ., ΡΥ. [οΥΐΑ5586 
αὖ 1.. ἐπιθυμήσεις αὖ οτη. Ὁ. δεήσει] δεήση Δ.α. 28. ὑπηρέ- 

ταις] αἰς ἸΏ Υ88. α. οὗς] οὖσι .. τηρ΄. Υ. δοκῶ 5.ν.γ. α. δοκοίην] 
ν8.γν. 6. τούτοις 1). εἶπε οτη. ἢ). οἱ 844. ἔφη ροϑβί δέ. λάβοις ἄν 
ποτε α. οἴομαι 1). μηδεπώποτε 1). νῦν με κελεύεις] με κελεύεις Β. 
νῦν κελεύεις με 1). νῦν με κελεύεις με νῦν ,.. Εἰ με νῦν 8. Υ. ΘΥ̓́ΑΒ ΠῚ (. 
20. χάριν τούτου 10. οἴσεσθαι 1). σοΥΥ.; α. ἢν] ἂν 1Ὁ. ἀφέρῃς 10. οἱ 
ἢ ΒΌΡΕΥ ε. εἵνεκα α. ὁ Ὁ. βυας αὐτῷ Δ.α. ἑαυτῷ Ὁ). νῦν οτη. }). 
μᾶλλον] ἄλλον Δ.Ὁ. ρν. τούτου Ὦ. βασιλεὺς εἴη] βασιλεύσει {τ τὴ] 
ἀρχὴν δα. [)..α. τηρ΄. Τ., τὴν ἀρχὴν Τ,. τηρ’. 8]. τη. 20. ἠρεμητέρως οἵ 
εστ5.γ.τ. α. ἀρχαβέυηεῖ γενομένης Ὦ. 

28. συλλαμβάνοιεν] ἃ ἀτηϊηϊου]δηύαν, χάριν οἶδα ὅτι μοικλεινίαν ἀναφαίνουσιν. 
Δα] ανοηί. 5ΟΗΝ. Μδ816 ἀρχὴν νΕ] τὴν ἀρχὴν ΔἀαΙϊάογαπί 

τὴν μεγίστην χάριν] (ὐὐπητηθηΐ. 1, 2, ΟΟΥΓΘΟΐΟΙΘΒ, 411 ΠΟῚ ᾿πί6]]Π!σογθηῦ λα- 
η: Μὴ τὴν μεγίστην χάριν ἕξοι. Οοην. βὼν γεῖεδυυ! δα τὴν ᾿Αρμενίων βασι- 
4:12: Ἡμέρᾳ καὶ ἡλίῳ τὴν μεγίστην λείαν, ηαποα ἔδο}16 6χ 110 Βαρρ]είαγ. 

ΚὯ 



190 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ Ν5Τ΄. ΟΥ̓ΒῚ 

» “- Ἂ “- 5 7 4 » ΡΟ ἢ 7 
νης ἀρχῆς ἢ τῆς εἰωθυίας καταμενουσης" εἰ δέ τί σοι μέλει 

σι Ἑ 7 Ἁ ᾽ Ψ, ΝΟ. 3, σι 

καὶ τοῦ ὡς πλείστην στρατιὰν ἐξάγειν, τίν᾽ ἂν οἴει μᾶλλον 
5 ᾽ “4 3 “- “ ’ ΄σ 

ἐξετάσαι ταύτην ὀρθῶς τοῦ πολλάκις αὐτῇ κεχρημένου : 
εἰ δὲ καὶ χρημάτων δεήσει, τίνα ἂν ταῦτα νομίζεις κρεῖττον 
ἐκπορίσαι τοῦ καὶ εἰδότος καὶ ἔχοντος πάντα τὰ ὄντα ; - 

ὠγαθὲ, ἔφη, Κῦρε, φύλαξαι μὴ ἡμᾶς ἀποβαλὼν σαυτὸν 
Ψ 7 ἊἋ ς Ν ΕΣ Ψ κ ε Ν 

ζημιώσῃς πλείω ἢ ὁ πατὴρ ἐδυνήθη σε βλάψαι. ὁ μὲν [18] 
ἴω 57 

τοιαῦτα ἐλεγεν. 

31 υἱῷ .δὲ Κῦρος ἀκούων ὑπερήδετο, ὅ ὅτι ἐνόμιζε περαίνεσθαι 
πάντα αὐτῷ ὅσαπερ ὑπέσχετο τῷ Κυαξάρῃ πράξειν" ἐμέ- 
μνητο γὰρ εἰπὼν ὅτι καὶ φίλον οἴοιτο μάλλον ἢ πρόσθεν 

ποιήσειν. καὶ ἐκ τούτου δὴ τὸν ᾿Αρμένιον ἐρωτᾷ, Ἢν δὲ 
δὴ ταῦτα πείθωμαι ὑμῖν, λέγε μοι, ἔφη. σὺ, ῶ ᾿Αρμένιε, 
πόσην μὲν στρατιάν μοι συμπέμψεις, πόσα δὲ χρήματα 

22 συμβαλεὶ εἰς τὸν πόλεμον : ὃ πρὸς ταῦτα δὴ λέγει ὃ 0 ᾿Αρμέ- 

νιος, Οὐδὲν ἐ ἔχω, ῶὡ Κῦρε, ἔφη, ἁπλούστερον εἰπεῖν οὐδὲ 
δικαιότερον ἢ δεῖξαι μὲν ἐμὲ πᾶσαν τὴν οὖσαν δύνα- 
μιν, σὲ δὲ ἰδόντα ὅσην μὲν ἄν σοι δοκῇ στρατιὰν 
2], Χ Ν “ “ ῇ , « 

ἄγειν, τὴν δὲ καταλιπεῖν τῆς χώρας φυλακὴν. ὡς δ᾽ 
2, 3 αν Ψ' μι 

αὔτως περὶ χρημάτων δηλῶσαι μὲν ἐμὲ δίκαιον σοι 
Ψ ἤ ε , Ὁ 

πάντα τὰ ὄντα, σὲ δὲ τούτων αὐτὸν γνόντα ὁπόσα ἂν 
βούλ θ βούλ λιπεῖ ὶ ὁ 33 βουλῃ φέρεσ αἱ καὶ ὁπόσα ἂν βού ῃ καταλίπειν. καὶ Ο0[10] 

σ΄ 3 37 δ 7, ’, Ψ ’ 5 ,ὔ 

Κῦρος εἶπεν, Ἴθι δὴ λέξον μοι πόση σοι δύναμίς ἐστι, λέξον 
᾿ Ν 7 Υ 3 ἴω Ἂ 7 ΕἾ “4 ς 

δὲ καὶ πόσα χρήματα. ἐνταῦθα δὴ λέγει ὁ ᾿Δρμένιος, ᾿ἴπ- 
ὭΣ Ἁ Ω “ ᾷ πεῖς μὲν τοίνυν εἰσὶν ᾿Αρμενίων εἰς ὀκτακισχιλίους, πεζοὶ 

δὲ εἰς τέτταρας μυριάδας" χρήματα δ᾽ » ἔφη, σὺν τοῖς θη- 
σαυροῖς οἷς ὁ πατὴρ κατέλιπεν ἔστιν εἰς ἀργύριον λογι- 

34 σθέντα τάλαντα πλείω τῶν τρισχιλίων. καὶ ὁ Κῦρος οὐκ 
3, ΚΖ Ε] 8. 5. “- Ν 7 “- » ,ὔ 

ἐμέλλησεν, ἀλλ᾽ εἶπε, ᾿ἰῆς μὲν τοίνυν στρατιᾶς, ἐπεὶ σοι: 

στρατειὰν Α.1).α. ΡΥ. ὦ γαθὲ Α. ὦ ἀγαθὲ 1). ὦ ᾽γαθὲ α. ἠδυνήθη 
Α.α. 31. ὑπέσχετο] πάντα 8644. Α.(α., ρᾳμῃοιίβ ποίαίαμῃ [.. οἱ τῷ Ροϑὲ 
πάντα (ΔΛ. κυαξάρει Α.1). μᾶλλον] αὐτοῦ Ραμ οὐ 5 ποίαζατη «αα. Ὁ. πεί- 
θομαι 1)., 564 αὖ ογαβϑατη νι ἀθααν ὦ ΒΌΡΟΥ ο. ἔφη σὺ] σὺ ἔφη 1). μὲν 
στρατιάν μοι] στρατιὰν Ὦ). συμβαλεῖ Β. συμβαλῇ Δ, ).6α. 32. “ἔχω 
---ἔφη] “ἔφη---ἔχω Π)] τὴν ὃ. τὴν οὖσαν 0. ὡς δ᾽ αὔτως] ὡς δ᾽ αὕτως 

ὡσαύτως ἃ. τοῦτον (. αὐτῶν 1). σΟΥΥ. ὁπόσα] τε 864. 1). 
βούλει ὈΪ8 σοά!ς68. 42. δὴ] δὲ Α. οἴη. Π. δεῖ ΡαποΙΐδ ποίαίαϊῃ οἱ 846. 1. 
λέξον} δεῖξον α., 564 δεῖ 1 ἴῃ ΤΆΒ. Οὗ 8.0. Τ΄ λε. ὁπόση 1). δὲ] δὴ ἃ. 
ἅρμ. εἰσὶν 1).. σὺν τοῖς] ἐν 5:.ν.1. ἃ. αὐτοῖς Δ. εἰς οἵη. α. 34. μέλ- 
λησεν 1)., οἴϑ] ἐ ἴῃ ἤπθ γουβ8 δυαϑίιη νἱάθίαν, ἐμέλησεν ἃ. σοι] τε 
ἈΝΟΡΕ: 

42. τὴν δὲ] Οοηΐ, 4, 5» 406. Θοάθπηι τηρᾶο ροβίψιτη οἱ δέ, 



118. ΠῚ ΟἈΡ, 1, 191 

ἔφη, οἱ ὅμοροι Χαλδαΐοι πολεμοῦσι, τοὺς ἡμίσεις μοι σύμ- 
πεμπε' τῶν δὲ χρημάτων, ἀντὶ μὲν τῶν πεντήκοντα τα- 
λάντων ὧν ἔφερες δασμὸν διπλάσια Ἰζυαξζάρῃ ἀπόδος, ὅτι 
ἔλιπες τὴν φοράν" ἐμοὶ δ᾽, ἔφη, ἄλλα ἑκατὸν δάνεισον" 
ἐγὼ δέ σοι ὑπισχνοῦμαι, ἢν ὁ θεὸς εὖ διδῷ, ἀνθ᾽ ὧν ἂν 
ἐμοὶ δανείσῃς ἄλλα πλείονος ἄξια εὐεργετήσειν ἢ τὰ χρή- 

ματα ἀπαριθμήσειν, ἣν δύνωμαι: ἢν δὲ μὴ δύνωμαι, ἀδύ- 
νατος ἂν φαινοίμην, οἶμαι, ἄδικος δ᾽ οὐκ ἂν δικαίως κρι- 

35 νοίμην. καὶ ὃ ̓ Αρμένιος, Πρὸς τῶν θεῶν, ἔφη, ὦ Κῦρε, μὴ 
οὕτω λέγε: εἰ δὲ μὴ, οὐ θαρροῦντά με ἕξεις: ἀλλὰ νόμιζε, 

ἐφη, ἃ ἃ ἂν καταλίπῃς μηδὲν ἣ ἧττον σὰ εἶναι ὧν ἂν ἔχων 
ἀπίῃς. Ἑϊεν, ἔφη ὁ Κῦρος" ὥστε δὲ τὴν γυναῖκα ἀπολα- [20] 
βεῖν, ἔφη, πόσα ἄν μοι χρήματα δοίης ; πόσα ἂν δυναί- 
μην, ἐφη. Τί δὲ, ὥστε τοὺς παῖδας : Ε Καὶ τούτων, ἔφη, 
ὁπόσα ἂν δυναίμην. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος, ταῦτα μὲν 

246ἤδη διπλάσια τῶν ὄντων. σὺ δὲ, ἔφη, ὦ Τιγράνη, λέξον 
μοι πόσου ἂν πρίαιο στε τὴν γυναῖκα ἀπολαβεῖν. ὁ δὲ 
ἐτύγχανε νεόγαμος ὧν καὶ ὑπερφιλῶν τὴν γυναῖκα. ᾿Εγὼ 
μὲν, ἔφη, ὦ Κῦρε, κἂν τῆς ψυχῆς πριαίμην ὥστε μήποτε 

47 λατρεῦσαι ταύτην. Σὺ μὲν τοίνυν, ἔφη; ἀπάγου τὴν σήν" 
οὐδὲ γὰρ εἰλῆφθαι ἔγωγε αἰχμάλωτον ταύτην νομίζω σοῦ 
γε μηπώποτε φυγόντος ἡμᾶς. καὶ σὺ δὲ, ὦ ᾿Αρμένιε, 
ἀπάγου τὴν γυναῖκα καὶ τοὺς παΐδας μηδὲν αὐτῶν κατα- 
θεὶς, ἵν᾿ εἰδῶσιν ὅτι ἐλεύθεροι πρὸς σὲ ἀπέρχονται" καὶ νῦν, 
ἔφη, δειπνεῖτε παρ᾽ ἡμῖν: δειπνήσαντες δὲ ἀπελαύνετε ὅποι 
ὑμῖν θυμός. οὕτω δὴ κατέμειναν. 

48 Διασκηνούντων δὲ μετὰ δεῖπνον ἐπήρετο ὁ Κῦρος, ἘϊΠπέ[2:1] 

συμπέμπετε 1). σύμπεπε, Ἰῃδογίο μ 8.γ.7. ἃ. Απηΐθ ταλάντων 1). χρ. 

ὧν] ὃ ὃν Β. διπλασίονα 1). κυαξάρει Δ.1}. ἔλιπε οἷ ς 864. 5.ν.τ. α. 
ἢν ὁ] ἂν Ὁ. ἄλλα] ἢ ἢ ἄλλα Ὁ. φανοίμην (ὐ. ΘΟΥΤ. 8. Υ. Γ΄ οἶμαι] 
εἶναι Β. 45. ὦ κῦρε---3, 2, 5. ὑμεῖς δὲ [,. ἴῃ [0118 ἀποθι8β ἸΠ8ΠῈ 8118, 
564 ΠΟΙ ΤΠ] ]ῖο ΤΘΟΘΗΓΟΥῚ ΒΟΥΙΡΙ]8. ὡς] οὐδ. ν.τ. α. ἔφη πόσα] πόσα Ὁ. 
πόσα---δοίης οτη. Α. δὲ] δαὶ 1).α. ὡς 1). ὁπόσα] ὅσα Α.Ὁ. 
46. ὁπόσου Ὦ. νεόγαμός τε ὧν 1). 47. μήποτε Δ.α. φεύγοντος 
Δ.α. τὴν] τήν τε Ὦ. νῦν] νῦν μὲν Ὦ. ὅπου 10. 38. ἐπεί- 
ρετο Α. 

44. ἢν ὁ θεὸς] ΤΙηΐτα ὁ. 2, 29: Ἢν 35: καὶ τούτων] ΘΙΠΜΠΟΥ 8. 37. μη- 
θεὸς ἀγαθὸν τέλος διδῷ. 5, 4, 21: Ἢν δὲν αὐτῶν καταθείς. οὗ ἀδηηπαν δ 1 1Π8561- 
θεὸς θέλῃ. (Οὐεἴογατη δι μον Ελατ- ἰατη 80 ϑίθρμδπο ἀντὶ δ] κοι. δὰ 
ΡΙά65 ΒΌΡΡΙ. 4062 : Κακοῖσιν ὅταν δαί- ᾿ΙΠΘΟΟΙΙ 1, ΡΠ. ΒΟΉΝ. 
μων διδῷ καλῶς. ΒΟῸΠΝ, 38. διασκηνούντων] Εἰδύ απο Βιιρτα 

Ιζ 2 
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“ ΄- Ἃ...» ΠΣ 3 ς 3. χᾺ ΕΥ ἥ 

μοι, ὦ Τιγράνη, ποῦ δὴ ἐκεῖνος ἐστιν ὁ ἀνὴρ ὃς συνεθήρα 
ἐπ Πρ, ᾿ 7 ΄ 5. ἡ ΄ » ᾽ κ 
ἡμῖν καὶ σύ μοι μάλα ἐδόκεις θαυμάζειν αὐτόν. Οὐ γὰρ, 
32 5 7 3 ΩΝ ε ΓΝ { ΕΥ̓. 7] 7 ον 

ἐφη; ἀπέκτεινεν αὑτὸν οὐτοσὶ Ὁ ΜΕμΟν ὉΤΑΤΩΡ { λαβὼν 

ἀδικοῦντα : Διαφθείρειν αὐτὸν ἔφη. ἐμέ. καίτοι γ΄. ἔφη, ὦ 
Κῦρε, οὕτω καλὸς κἀγαθὸς ἐ ἐκεῖνος ἣν ὡς καὶ ὅτε ἀποθνή- 
σκειν ἔμελλε προσκαλέσας με εἶπε, Μήτι σὺ, ἔφη, ὦ Τι- 

, Ψ » ᾽ “ “ λ Ν 
γράνη, ὅτι ἀποκτείνει με, χαλεπανθῆς τῷ πατρί: οὐ γὰρ 

7 Ν -“ “- 3 3 τῶν ,ὔ Χ 7 

κακονοίᾳ τινὶ τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἀγνοίᾳ: ὁπόσα δὲ ἀγνοίᾳ 
ΒΕ. 5 Ψ, 7 5» 9 7 ΄“ » οἷ 

ἄνθρωποι ἐξαμαρτάνουσι, πάντ᾽ ἀκούσια ταῦτα ἐγὼ νο- 
7 « Ἁ Ἂ σι ΘΑ, 4 53 σι σι » 7 « 

39 μίζω. ὃ μὲν δὴ ἵζῦρος ἐπὶ τούτοις εἶπε, Φεῦ τοῦ ἀνδρός. ὁ 
.] 5 γα 32, ΒΕ δ 53 ἴων 5.» ς “ 

ὃ Δρμένιος ἔλεξεν, Οὔτοι, ἐφη, ὦ Κῦρε, οὐδ᾽ οἱ ταῖς 
ἑαυτῶν γυναιξὶ λαμβάνοντες συνόντας ἀλλοτρίους ἄνδρας 
οὐ τοῦτο αἰτιώμενοι αὐτοὺς κατακτείνουσιν ὡς ἀφρονεστέ- 

ρᾶς ποιοῦντας τὰς γυναῖκας, ἀλλὰ νομίζοντες ἀφαιρεῖσθαι 
3 δ Ν Ν ε Χ , Ν “- 7, 

αὐτοὺς τὴν πρὸς αὑτοὺς φιλίαν, διὰ τοῦτο ὡς πολεμίοις 
5 -- π᾿ ς Ὁ ΉῪΝ 7 ᾽ ͵ “ 5Ὸ 7 

αὐτοῖς χρῶνται. καὶ ἐγὼ ἐκείνῳ ἐφθόνουν, ὃτι μοι ἐδόκει 

οὑτοσὶ οτη. Α.(. τηρ΄. ΓΤ. γ᾽ ἔφη οτῃ. Ὁ. ἦν ἐκεῖ- 
νος ὦ τιγράνη ἔφη 10. ἀποκτέννει 1). ΡΤ.» πὸ νΙαοίαγ, ἴῃ 4110 ΘΥΑΒΙΙΠῚ 
πα Ἰηΐοῖ ε δὲ ν δὲ ἱπβϑυΐαπι ε. χαλεπανθῆς) θη ἴῃ ταϑ. 1)., αὐ ἂν οἴ ἴσ ἰδΔῃ- 
ἴμπι 46 ΡΥ. ΠΟΠΒΡΙΟΙΔΗΓΌΓ, α85 οὗ ᾿ρ8ὰ χαλεπανθηῖσ ἔι18586 νἹ θα ν ΡΟ 18 ιᾶτα 
χαλεπανθείης, αἱ ΠΟΥ. Ὠ1Π]] Ϊ5] ΡΡ, ὨΘΒ6Ϊ0 ΦΌΟΙηΟαΟ σΟΥΓαρίδιη γρΔαχορῖ, 
τινὶ] τῇ σῇ 0. ὁπόσα δὲ ἀγνοίᾳ ἄνοι οτα. Α.(. τηρ΄. ΓΤ. ἄνθρωποι] οἱ ἄν- 
θρωποι ἔγωγε 1). 20. δὴ οἵα. 1, τούτοις] τοῦτ᾽ Α.Ο. οὔτοι; 
οὗτοι Α.1}).α. οὕτως α. 5.ν.τ. Ν΄. 8,7, 19.. ἔφη οτι. ἢ. συνόντας] ὄντας 
Ἅ (. Θότῃ. 5. γε}: τούτω 10. ἀφρονεστέρας 1. σωφρονεστέρας Δ.Ε. 
ἀμαθεστέρας 10. ποιοῦντες ἃ.Ὁ. αὐτοὺς] αὐτὰς ἃ. 5.ν.Υ. αὑτοὺς] 
αὐτοὺς Δ.Α. ἑαυτοὺς 10). ἐκείνῳ ἐκείνῳ ἔφη 1)... τηρ. τ΄. ἐφθόνησα 1). 

μοι] μοι ἔφη Ὁ. 

διαλύειν τὴν σκηνὴν ΑἸχιῖ. [{ὰ οἰϊδτη 
ἈΠΑἢ., 4, 2: δ: εὖ ὅν "5: Η. ἀν. 4..8; 
τ, πΌὶ τοοίθ Μογὰβ νουθαπὶ οϑί 1π- 

Ὁ. Ὁ. ΠἸοᾶ. ΧΈΠΟΡΗ: ΠΟΥ 2; 5: ὕ] 
Ιοχ Δἰοα ρδᾶθιῃ ΘΟΤΩΙΩΘΙΠΟΤΆΓΙ, 
481 [γ 8185 ΟΥΆΓΙΟ Ρ. 34 ἱγαοίαϊ : Ὅτι 

ἰοὐργοίαῖαβ. σΟΉΝ, Οσηίχαγιχη 
συσκηνεῖν Ἰηΐτα 3, 2, 25. 

ἐκεῖνος ὁ ἀνὴρ] σοφιστὴς αἸοίτ5 
ΒΈΡΓΑ 8. 14. 

γΕ ΣΡ ἌΠ8). 4. ὁ. 2: "Χεὶ" 

ρίσοφος αὐτῷ ἐχαλεπάνθη. ἴ101 [,ο- 
Ῥεοκ. δά Ρῇγγη. ρΡ. 26 ἐχαλέπηνε, πἴ 
ἢϊς ΑἸαπ5. τηΐα]}1ὺ χαλεπήνῃς, αποα ἴῃ 
ΠΈ]]0 Ἰην θηΐιιπη ΘΟ 166 ργοραραν! δίο- 
ΡῬμδηιι8. Νβο [816 αυϊὰ [αι ἴῃ 1). ΡΥ. 

ἀκούσια] ἀκούσια εἶναι τὰ βίᾳ ἢ δι 

ἄγνοιαν γιγνόμενα Ῥ]ΌΓΙ 15. Θχρ]οδΐ 
Ασϊθίου, Εν. ΝΙς, 5.1. ΖΕΌΝ. 

30. ἀφρονεστέρας] ἀφρονεῖν (6 110 1- 
αἴη6 ᾿ἅατιρ. Βαοοῆ. 210. μωρία ΗἸ»- 
ΡΟ]. 640, οτῳ. ΕἸΘοΙ». 1042. ἀνόητος 
ἸΙαϊηοβθαβ. ΟὈὐπῇ. Ἡοἰπαοτῖ. δα Ρ]ὰ- 
ἴοη. οι. Ρ. 158, οὐ δαὶ Οοιππιθηΐ, 1, 

λυμαντῆρας αὐτοὺς νομίζουσι τῆς τῶν 
γυναικῶν φιλίας πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶναι" 
ἐπεὶ ὅταν γε ἀφροδισιασθῇ κατὰ συμ- 
φοράν τινα γυνὴ, οὐδὲν ἧττον τούτου 
ἕνεκα τιμῶσιν αὐτὰς οἱ ἄνδρες, ἐάν περ 
ἡ φιλία δοκῇ αὐτοῖς “ἀκήρατος διαμένειν. 
Ιοῖταν ἢὶς γϑθὰ ὡς ἀφρονεστέρα-ς--- 
γυναῖκας 516 06]! θη 4ὰ 6ΘΠ860, αιαδὶ 
Βουρύπιη οϑϑοῦ ὡς αἰτίους ὄντας τοῦ 

ἀφροδισιάζεσθαι τὰς γυναῖκας διιΐ ὅτι 
ἠφροδισιάσθησαν αἱ γυναῖκες. δη- 
ἀοῃη ]6ρῚ5 Αὐδοθθ οὗ βρη σρ [Ὁ }15 
Δα] ογόυιι ὈΪΔΠ 0118. ΡῬτΟροβιίθθ γὰ- 
ἐϊοηθιῃ ᾿ἰπἰουργοίαύιν Πγϑῖαθ, 5ΟΌΗΝ, 
Οοηξ. Ἰωῦω 5. Ὁ: 86. Οὐδ. ὃ: “20. 
ΖΕΌΝ. 

ἐφθόνουν] ΧΘΠΟΡΠοΟπίθιη ἴῃ ΔΠΙ ΠΟ 
Βα ἶθδθ δοογαίθιη δ᾽ αϑατθ τιουΐθιη 

[22] 
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“ “ - ἂν “ 7 Δ» , φ΄ Κῇ 

4οτοῦτον ποιεῖν αὐτὸν μᾶλλον θαυμάζειν ἢ ἐμέ. καὶ ὁ Κῦρος 
Ξ » νι Ν Ν ΟΆςς ἧς » Ζ Ἄ 

εἶπεν, ᾿Αλλὰ ναὶ μὰ τοὺς θεοὺς, ὦ ᾿Αρμένιε, ἀνθρωπινὰ 
“- ΄ι 3 ͵ ἣν ΄π 

μοι δοκεῖς ἁμαρτεῖν" καὶ σὺ, ὦ Τιγράνη, συγγίγνωσκε τῷ 
πατρί. τότε μὲν δὴ τοιαῦτα διαλεχθέντες καὶ φιλοφρονη- 
θέντες ὥσπερ εἰκὸς ἐκ συναλλαγῆς, ἀναβάντες ἐπὶ τὰς 
ἁρμαμάξας σὺν ταῖς γυναιξὶν ἀπήλαυνον εὐφραινόμενοι. 

4 ᾿Επεὶ δ᾽ ἦλθον οἴκαδε, ἔλεγον τοῦ Κύρου ὁ μέν τις τὴν 
σοφίαν, ὁ δὲ τὴν καρτερίαν, ὃ δὲ τὴν πρᾳότητα, ὁ δέ τις 

Ν Χ ᾿ς Ν Ν ΄' ᾽7 Χ « Υ͂ » 

καὶ τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεθος. ἔνθα δὴ ὁ ᾿Πγράνης ἐπη- 
Χ “ 3 ᾿ Ν 57 5 τ, 7 λὲ 

ρετο τὴν γυναῖκα, ᾿ἪΗ καὶ σοὶ, ἔφη, ὦ Δρμενία, καλὸς 
,ὔ - 5 Ν Ν 3 “ 5 ᾿ ω 

ἐδόκει ὁ Κῦρος εἶναι; ᾿Αλλὰ μὰ Δί᾽, ἐφη, οὐκ ἐκεῖνον 
Α Ν , 5, ς ᾿ Ν 3 

ἐθεώμην. ᾿Αλλὰ τίνα μήν; ἔφη ὁ Τιγράνης. Τὸν εἰ- 
πόντα νὴ Δία ὡς τῆς αὑτοῦ ψυχῆς ὦ ἂν πρίαιτο ὥστε μή με 
δουλεύειν. τότε μὲν δὴ ὥσπερ εἰκὸς ἐκ τοιούτων ἀνεπαύ- 
οντὸ σὺν ἀλλήλοις. 

42 Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ ̓ Αρμένιος Κύρῳ μὲν καὶ τῇ στρατιᾷ 
ἁπάσῃ ξένια ἔπεμπε, προεῖπε δὲ τοῖς ἑαυτοῦ, οὗς δεήσοι 
στρατεύεσθαι, εἰς τρίτην ἡμέραν παρεῖναι: τὰ δὲ χρήματα 
ἊΝ 5 ε “- 7, 3 )ὔ ς ᾿ “- Ψ“ 
ὧν εἶπεν ὁ Κῦρος διπλάσια ἀπηρίθμησεν. ὁ δὲ Κῦρος ὅσα 
9 λ “΄ ἅῤυ" Κ Ἱ Ν 7 » ε 

εἶπε λαβων τἄλλα ἀπέπεμψεν" ἤρετο δὲ πότερος ἐσται 0 
Ν Ια 3, ΞΟ ΆΞ ΟΣ , 7 Ἀ Ὡ Ν 

τὸ στράτευμα ἄγων, ὃ παῖς ἢ αὐτὸς. εἰπέτην δὲ ἁμα ὁ μὲν 
Ἂ “Δ δ ’ ἵ “ ᾽ 

πατὴρ οὕτως, πότερον ἂν σὺ κελεύῃς" ὁ δὲ παῖς οὕτως, 
5 Ν Ἀ » » ,ἷ 7ἷ ΤΣ “- 5. ἃ 

ἔγω μὲν οὐκ ἀπολείψομαι σου, ὦ Κῦρε, οὐδ᾽ ἂν σκευο- 

43 φόρον ἐ ἐμὲ δέῃ σοι συνακολουθεῖν. καὶ ὁ Κῦρος ἐπιγελάσας 
εἶπε, Καὶ ἐπὶ πόσῳ ἂν, ἔφη, ἐθέλοις τὴν γυναῖκα σου 

τοῦτον δΟΠΠοΙάογιιβ. τοῦτο Α.(α. τὸν ἐμὸν υἱὸν [)., ατδ5 (ἃ, τηρ'. ἃ]. τῇ.» ΡοΞί 
τοῦτο ἸῃΒΟΤῚ [,. θαυμάζειν] ὀνομάζειν Δ... εἱ αυ θου ρα ύκεν τη’. Τ'. Ι,. 
40. θεοὺς] θεοὺς ἔφη Ὦ. ταῖς ἁρμαμάξαις Δ.Ο. οἱ χαϊ σου. τ. Π. τὰς ἁμά- 
ξας 10. εὐηνόμενοι Α.(. ΤΥ. οὖ σΟΥΓ. 1ῃ τηρ΄. 41. παντοδαποὶ κύρου 
ἔπαινοι (ἃ. τηρ'. ἢ οι. Ὦ. σὺ Α.Ὁ. ργ αὐτοῦ ,αιάϊοδαι.  ΗΠς ὩΣ τηρ;. 
θαυμαστὴ γυναικὸς σωφροσύνη. ἂν οτη. Α.6. 5. ν. Γ. εοπη. Α. 
42. πάσῃ 1) οὗς] οὐ Α.6. ργ. τὰ ἄλλα ἔπεμψεν 1). κελεύεις α. 
με}. δέῃ σοι ὥορμδηιβ. δεήσοι Α.}).Ὁ. 43. πόσῳ ἐθέλοις ἂν 1). 

ΒᾺ0 Ῥϑύβοπα ϑορῃϊβίθε οὰπὶ ΤΊΡΓΔμΘ ΠΟΙΏΘΩ ΡΙΟρΡΤΪ τ βηχὶῦ ΧοΠΟρΡΒΟΗ. 
ΨΕΥΒΘΙΙ πα χῖββα δηϊπηδανου ΒιῸ- ἀνεπαύοντο] ΠοτηοΙοαῖη ΑἸΘΧΘΠαΓῚ 
ἄἀδοιιβΒ. [π]Π]ΙΘΟΥ τὰ ΟΥΓΪ δ[]ο ἢδθς 
ὐλη τηδχῖηδ δρᾶ Χεη. Οὐοπιπηθηΐ. Ι, 

52: Οὕτω διατιθέναι τοὺς ἑαυτῷ 
συνόντας ὥστε μηδαμοῦ παρ᾽ αὐτοῖς 
τοὺς ἄλλους εἶναι πρὸς ἑαυτόν. ΒΟῊΝ, 

41. τὸ κάλλος] Ν.1, 2, 
ὦ ᾿Αρμενία] πίνα.: ΘΠΪΤΩ πνω 

εὐ Ἠδ]θηθο σοπϑιιθύπαϊηθιῃ []. Τ', 447. 
ΘΟΙπρ γαῖ Ζειηῖϊιβ. 5ΟΗΝ. 

43. ἐπὶ ἱπόσῳ] ΡΙδΐο ἈΡοΪορ-. ΘΕΖΤΑΣ: 
Ἐπὶ πόσῳ ἄν τις δέξαιτ᾽ ἄν. Χεη. 
Οοτπητηθηΐ. 2, 2,8: Λέγει ἃ οὐκ ἄν τις 
ἐπὶ τῷ βίῳ παντὶ βούλοιτο ἀκοῦσαι. 
ΞΟΗΝ. 
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ἀκοῦσαι ὅτι σκευοφορεῖς ; ̓Αλλ᾽ οὐδὲν, ἔφη, ἀκούειν δεήσει 
αὐτήν' ἄξω γὰρ, ὥστε ὁρᾶν ἐζέσται αὐτῇ ὅ τι ἂν ἐγὼ 
ΤᾺΣ Ὥρα ἂν, ἔφη; συσκευάζεσθαι ὑ ὑμῖν εἴη. Νόμιζε 
ὃ. ἔφη, συνεσκευασμένους παρέσεσθαι ὅ τι ἂν ὁ πατὴρ 
δῷ. τότε μὲν δὴ ξενισθέντες οἱ στρατιῶται ἐκοιμήθησαν. 

ΚΦ. Β. 
“ δον τ 7 3 Ἁ “ Ν "4 

Γῃ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀναλαβὼν ὁ Κῦρος τὸν Τιγράνην καὶ 
“ξ΄. ᾿ 77 Ἀ ᾿ἦ “σι . ΄“. 

τῶν Μηδων ἱππέων τοὺς κρατίστους καὶ τῶν ἑαυτοῦ 
, “ , 53 7 Ἅ 7 

φίλων ὁπόσους καιρὸς ἐδόκει εἰναι, περιελαύνων. τὴν χώραν 
κατεθεᾶτο, σκοπῶν ποῦ τειχίσειε φρούριον. καὶ ἐπ᾿ ἄκρον 
τι ἐλθὼν ἐπηρώτα τὸν Τιγράνην ποῖα εἴη τῶν ὀρέων ὁπό- 
θεν οἱ Χαλδαῖοι καταθέοντες λήζονται. καὶ ὁ Τιγράνης 
5 “ «ε ἊΣ ͵' “7 σ΄“ ἷ ᾿ “- ἃ ὅ΄, δ ΄ 

ἐδείκνυ. ὁ δὲ πάλιν ἤρετο, Νῦν δὲ ταῦτα τὰ ὀρὴ ἔρημά 
3 3 ᾿ γ5. » ἈΝ Ν ιν δου δῦ ἃ 
ἐστιν ; Οὐ μα Δί, ἐφη, ἀλλ᾽ ἀεὶ σκοποὶ εἰσὶν ἐκείνων οἱ 

΄ “ 2᾽΄ σ΄ “ΟἭ. ε ἴω Υ 3 5᾽ 

σημαίνουσι τοῖς ἄλλοις ὃ τι ἂν ὁρῶσι. Γ οὖν, εφη, 
΄σ ἐλον ΤΝ 57 “- 5, 3. ΤᾺΝ ἈΡ Τος 

ποιοῦσιν, ἔπην αἰσθωνται ; Βοηθοῦσιν, ἐφη: ἐπὶ τὰ ἀκρα, 
“Ἀ γᾷ ’ “ Ν “- 3 Ψ 

ςὡς ἂν ἕκαστος δύνηται. ταῦτα μὲν δὴ ὁ Κῦρος ἠκηκοει" 
“- Ἁ Χ “ ν Α ΄- 

σκοπῶν δὲ κατενόει πολλὴν τῆς χώρας τοῖς ᾿Αρμενίοις 
5 3 κ χ , , ᾿ 
ἔρημον καὶ ἀργὸν οὖσαν διὰ τὸν πόλεμον. καὶ τότε μὲν 

΄“- Ν ,ὔ ᾿ 4 [4 

ἀπῆλθον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον καὶ δειπνήσαντες ἐκοιμήθη- 

αὖ απΐθ αὐτὴν [). αὐτῇ οπι. Α.(. τηρ. ΤΥ. εἴη] ἀνάγκη Β. νόμιζ᾽ ἔφη Ὁ. 
1. λαβὼν 10. τειχισθεῖεν 1). φρούριον οτη. Α.(α. τηρ'. Γ΄ ὀρῶν Δ. α. 
ΤΌ. ληίζονται. ΓΑΡΥῚ ἐδείκνυεν. ἀλλ᾽ ἀεὶ] ἀλλὰ Ὁ. ἐπεὶ 1). 
2. ηκησθεὶς Α. 5116 ΒΡΙΓΙΤΙ ΒΌΡΕΓ η. ἠκηκόει Β.. τηρ. 1).(α. σοΥΥ. 1π εἰ, αποα δδβύ 
1 Υ88.» 10. πολλὴν] μὲν πολλὴν ἃ δειπνήσαντες] τες 8.0.1. ἃ. 

«σκευοφορεῖς] ΡΙαί. ΜοΥ. Ρ. ύ54 Β: 
Οἷον ἄν τις σκώπτηται τῆς γυναικὸς 
παρούσης εἰς τὸ ἀνέραστον ἑτέρων, 
ἐκείνης δὲ δοῦλον καὶ θεραπευτικὸν, ὡς 
ὁ Τιγράνης ὑπὸ τοῦ Κύρου, Τί δ᾽, ἄν σε 

ἡ γυνὴ σκευοφοροῦντα ἀκούσῃ ; ᾿Αλλ' 
οὐκ ἀκούσεται, εἶπεν, ὄψεται δὲ αὐτὴ 
“ΡΤ: 

. φρούριον τειχίζειν οδῦ 5. 11, πῦ 
σαβι1 ΟΥ̓] ΒΘ ΤΩ νι ἀθαίι τη Α.ἃ., οἴβὶ 
χώραν τειχίζειν αἸχογαπῦ 1)οτηοβίῃ. 
Ῥ. 526,1, “ΒΟ !η68 Ρ. 65, 22: Β00Υ. 
Ῥ. 224 Δ. 

ὀρέων] ΑἹ. ὀρῶν. ὥδᾷ (ἀγδιηπλα- 
τοι ἀραα ϑια]αᾶπι Ἰη ἀνθέων Δατηοποί 
ΧΟΠΟΡΠΟΠΐθιη βελέων, ὀρέων οὖ 51- 
ΤΆ] ]1ὰ ΑἸ νΊΒ1Πη ΒΟΥ ΒΙ5856. 5ΟΌΗΝ. ΓΥ. 
τα ΓΠ65. Βίθρ. ν. Ὅρος, ε΄ ΑΠᾶῦ. 1, 
2, 25. 106 ἐδείκνυεν ν. δα 6, 4, 6. 

Χαλδαῖοι] Νοῃ ΟἸΔΙ ΘΙ τὰ ΒαρΥυ- 
Ἰοηΐδ, 564 πΠάθτη 4] (ΠΑ]Υ 065, ΠΗ ΠῚ] 
ΑΥΠΊΘΏ115. Ὗ. Βῖσαθο 12, Ρ. 548, 540. 
ϑίθρῃ. ΒυΖ. ν. Χαλδαῖοι, ὑλαλιν 
ΤΠοΙη. τ, Ρ.12. ΗΤΟΗ. 

ἐπὴν) Υ. ἢν [ογττηδ μαπ8. δρπὰ 
Αἰῇοοβ αδὲ δα Η. 6αΥ. 2 3,1, 24. 

2. ἠκηκόει Ἰ Ἐϊδὶ ἠκηκόει Δ΄ 0 
ΒΘαΌΘΗΪ σ᾽ Δ 0116 Ροίαϊ!δ ἴῃ ἠκησθεὶς 
ἀβργανδυῖ, [ἀπιθὴ ᾿ρϑιιπὶ Πα ἠκηκόει 
Δθο δϑῦ ᾿ἴπδη6 τι οὐ! 1115 ἀπο πὴ 
ἤκουεν γ6] ἤκουσεν ἡσθεὶς, Ροδίαιιαπι 
ψΘΥθ ΠῚ ΡΎΪι15. ἴῃ ηκ οϑϑοῦ ἀθουγίαϊι τ, 
510 6586 ἃ σοτγθοΐογο σουγθούπιῃ, σαι 
δίϊατ ἴῃ (αὐ. ποη Βο[πιπὴ τ]{ἰππᾶ εἰ 510 ἴῃ 
Τάβιγα, 56 [ουίαββθ θύϊατη κὸ ΡΙῸ 110- 
[6γ]5 σθ οἰ βαρροβιάπιη, τὖ ἃ]1ἃ 
4101. [Ιἡνοῦϑὰ σοί ]Οη6. 4, 1; 
841: Ὁ δὲ Κῦρος ἀκούων ὑπερήδετο. 
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΄ ΙῚ ς ! 39 , ε ,’ ς΄ 

8σαν. τῇ ὃ ὑστεραίᾳ αὐτὸς τε ὁ  τἸγρανης παρὴν συνε- [2] 
Ψ ε “- Χ “ ’ 

σκευασμένος καὶ ἱππεῖς εἰς τοὺς τετρακισχιλίους συνελέ- 
΄“ , Ἂ Ἂ Ν 

γοντο αὐτῷ καὶ τοζόται εἰς τοὺς μυρίους, καὶ πελτασταὶ 
δ, ν - ς Ἁ “- » ΩΣ 4 3522 ἡ Ξ 

ἄλλοι τοσοῦτοι. ὁ δὲ Κῦρος ἐν ᾧ συνελέγοντο ἐθύετο 
Ἁ ἣ Ἂν ς Ν 53 ΄“- Ζ 7 ΄ 

ἐπεὶ δὲ καλὰ τὰ ἱερὰ ἢν αὐτῷ, συνεκάλεσε τοὺς τε τῶν 
σι ε ͵ ῖ Ν Χ ἴω , 5 Ν Ε ε σ᾿ 

“Περσῶν ἡγεμόνας καὶ τοὺς τῶν γρνζνεαα ἐπεὶ δ᾽ ὁμοῦ 
ἦσαν, ἔλεξε τοιάδε. 

"Ανδρες φίλοι, ἔστι μὲν τὰ ὄρη ταῦτα ἃ ὁρῶμεν Χαλ- 
δαίων᾽ εἰ δὲ ταῦτα καταλάβοιμεν καὶ ἐπ᾿ ἄκρου “γένοιτο 
ἡμέτερον φρούριον, σωφρονεῖν ἀνάγκη ἂν εἴη πρὸς ἡμᾶς 
ἀμφοτέροις, τοῖς τε ᾿Αρμενίοις καὶ τοῖς Χαλδαίοις. τὰ 
μὲν οὖν ἱερὰ καλὰ ἡμῖν. ἀνθρωπίνῃ δὲ προθυμίᾳ εἰς τὸ 

“ “ Ὰ ,ὔ ἴα Δ ΄΄ 

πραχθῆναι ταῦτα οὐδὲν οὕτω μέγα σύμμαχον ἄν γένοιτο 
ὡς τάχος. ἢν γὰρ φθάσωμεν πρὶν τοὺς πολεμίους συλλε- 
γῆναι ἀναβάντες, ἢ παντάπασιν ἀμαχεὶ λάβοιμεν ἂν τὸ 
ἄκρον ἢ ὀλίγοις τε καὶ ἀσθενέσι χρησαίμεθ᾽ ἂν πολεμίοις. 

“ἢ 53 ΄ 5Ὸ Ν ἘΠ ἢ 5. 9 7 ΕΣ » Υ 
δτῶν οὖν πόνων οὐδεὶς ῥᾷων οὐδ᾽ ἀκινδυνότερος, ἔφη, ἐστὶ 

ως ΄- “- ῳ ͵ 5 ΩΦ 

τοῦ νῦν καρτερῆσαι σπεύδοντας. ἴτε οὖν ἐπὶ τὰ ὅπλα. καὶ 
΄΄ι Ά 53 ἴων “ ΄ι 7 ΄ 

ὑμεῖς μὲν, ὦ Μῆδοι, ἐν ἀριστερᾷ ἡμῶν πορεύεσθε" ὑμεῖς 
δὲ 3 ἾἊ 7 ς Χ ε 7ὔ 5. ὃ ξ ω ς δ᾽ «ε ; 327 

ε, ὦ Αρμένιοι, οἱ μεν ἡμίσεις ἐν δεξιᾷ, οἱ δ᾽ ἡμίσεις ἐμ- 
ε ων ε -“ ε χω ϑ Ἂς, Ὁ “ γ' σ΄ 

προσθεν ἡμῶν ἡγεῖσθε: ὑμεῖς δ᾽, ὦ ἱππεῖς, ὄπισθεν ἔπεσθε 
ἔ “ ͵ὔὕ ς ΄ι ΔΟῬ 7 

παρακελευόμενοι καὶ ὠθοῦντες ἄνω ἡμᾶς, ἢν δέ τις μαλα- 
ΝᾺ Χ 5 » ΄“΄,»ὕ δ “- « ΄“ 

ό κκύυνηται, μὴ ἐπιτρέπετε. ταῦτ εἰπὼν ὁ ἵἀῦρος ἡγεῖτο ὀὁρ- [3] 
7 ᾽’ὔ εὐ , ς Ἁ σ΄ 6 ὔὕ 

θίους ποιησάμενος τοὺς λόχους. οἱ δὲ Χαλδαῖοι ὡς ἐγνω- 
Χ Χ ἷ 3 Ν᾿ Ζ Ψ, ἴω ἴω 

σαν τὴν ὁρμὴν ἄνω οὖσαν, εὐθὺς ἐσήμαινὸν τε τοῖς ἑαυτῶν 
᾽ ἵὰ Ε] Χ “- 

καὶ συνεβόων ἀλλήλους καὶ ἠθροίζοντο. ὁ δὲ ἱζῦρος παρ- 
7 7 7 δ ὦ 7 Ψ Ἃ 

ηγγύα, ᾿Ανδρες Πέρσαι, ἡμῖν σημαίνουσι σπεύδειν. ἢν 

8. τε οἵη. Δ.α. ΡΥ. συνεσκευασμένος παρεσκευασμένος σ. τοὺς ἀηΐα 
τετρ. οτῇ. 19. ἦν τὰ ἱερὰ . 4. ἡμέτερον] τὸ ἡμέτερον 1).(α. σΟΥΓ. 
85.0.7. ἀμφοτέροις] καὶ ἀμφοτέροις ἴ,. οις α. 5. ν. 8]. πη. οὗ [ογία886 α ἴῃ 188. 
συμμάχων 10. ΡΥ. συλλέγειν Δ. ἀναβάντας (α. ΡΓ.» ΘΟΟΥΤ. 5. ν. Γ΄ χρη- 
σαίμεθα Ὦ. 5. οὐδεὶς ῥάων] οὐδὲν ῥᾷον Δ.Ο. ργ.. αἱ να οίπιγ. τοῦ] 
τοὺς Δ. ΕΟ. ΡΥ. τς ἀγραίδης σπουδάζοντας Α.(α., σΟΥΓ. τηρ'΄. Γ΄. ἱππῆς 10. 
ἴῃ 788. ὄπισθ᾽ Α.α.Ρ διακελευόμενοι 1). 6. εὐθὺς α.. τηρ΄. τ. 
ἀλλήλους ϑομηθίάθυυβ. ᾿Εν ἀλλήλοις. συνηθροίζοντο Ὁ. παρηγγύα] 
ῃ ἴῃ τὰ8. ἃ. 

6. ὀρθίους 1. 6. φυπογατη τηΔ͵οῦ οϑϑοί λήλοις ΟΟΥΤΟχΙ. ΑΠΔ0. 6, 1, 6: Συνε- 
Δ] ἴὰἋο αὐᾶτῃ Ἰοηρ!τπαο 5. ἰα πο. βόων τε ἀλλήλους καὶ συνελέγοντο ἐρ- 
Ν. Αδηαη. ΓΓαοῦ. 6. 20, Ρ. 51, ΑΥΤΙδη. ρωμένως τῆς νυκτός. ὥϑδηδϑαᾳ αἸνΟΙΒ0 
οί. Ρ. 63. 64. δεμεῆῖθν. ΗἩΠΤΟΗ. εβί Ἰηΐῖτα 7, 5, 26, συνεβόων αὐτοῖς. 

συνεβόων ἀλλήλους] Νυϊσαίπτη ἀλ- 5ΟΗΝ, 
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Ἀ ,. 2, , 5ῸΝ ᾿. ΄“- γὰ 

γὰρ φθασωμεν ἄνω γενόμενοι, οὐδὲν τὰ τῶν πολεμίων 
γ 

δυνήσεται. 
3 ς ω ’, νὴ 

 Ἐἶχον δ᾽ οἱ Χαλδαΐοι γέρρα τε καὶ παλτὰ δύο" καὶ πο- 
ΝΝ “4 Ὁ ω ᾿ 

λεμικώτατοι δὲ λέγονται οὗτοι τῶν περὶ ἐκείνην τὴν χώραν 
53 ΄“- 4 ’ σ΄ 

εἶναι" καὶ μισθοῦ στρατεύονται, ὁπόταν τις αὐτῶν δέηται, 
ΚΕΝ , 3 χ 

διὰ τὸ πολεμικοί τε καὶ πένητες εἶναι" καὶ γὰρ ἡ χώρα αὐ- 
“-“ 7 “4 , «ς Ν Υ γέ Ἁ 

8 τοῖς ὀρεινὴ τέ ἐστι καὶ ὀλίγη ἢ τὰ χρήματα ἐχουσα. ὡς δὲ 
μᾶλλον ἐπλησίαζον οἱ ἀμφὶ τὸν Κῦρον τῶν ἄκρων, ὃ Το 
γράνης σὺν τῷ Κύρῳ πορευόμενος εἶπεν, Ὦ Κῦρε, ἁ ἀρ᾽ 
οἶσθ᾽ " ἔφη, ὅτι αὐτοὺς ἡμᾶς αὐτίκα μάλα ΩΝ μάχεσθαι: 
ὡς οἵ γε᾿Αρμένιοι οὐ μὴ δέξωνται τοὺς πολεμίους. καὶ ὃ 

ἴω Ν σ ἴω » Χ 4 “ 

Κῦρος εἰπὼν ὅτι εἰδείη τοῦτο, εὐθὺς παρηγγύησε τοῖς 
» “4 «ς 5 »" ΄“ 7 

Πέρσαις παρασκευάζεσθαι, ὡς αὐτίκα δεῆσον διώκειν, 
Ν᾿ Ψ Ν " 

ἐπειδὰν ὑπαγάγωσι τοὺς πολεμίους ὑποφεύγοντες οἱ ᾿Αρ- 
Υ Α 9 Ν Εἰς ἣν ’ , Χ «ε ἴω Ἁ 

9 μένιοι ὥστ᾽ ἐγγὺς ἡμῖν γενέσθαι. οὕτω δὴ ἡγοῦντο μέν οἱ 
3 Ψ “- Ν 7 ς ῇ ἕ 5 Ἷ 

Αρμένιοι' τῶν δὲ Χαλδαίων οἱ παρόντες, ὡς ἐπλησίαζον 
ε. "4 5 ΄ 5) σ δὲ Ψ,: 5 

οἱ ᾿Αρμένιοι, ἀλαλάξαντες ἔθεον, ὥσπερ εἰώθεσαν, εἰς 
5 κ ς ᾿, .χ. ΄ “ 4 ὦ 5 5Ὰ.ΧΖ 

αὐτοὺς" οἱ δὲ ᾿Αρμένιοι, ὥσπερ εἰώθεσαν, οὐκ ἐδέχοντο. 
ς , ε “- 3) ΄ ΄ 

Ιο ὡς δὲ διώκοντες οἱ Χαλδαῖοι εἶδον ἐναντίους μαχαιροφο- 
ε ΄, 5 ε ΄ 5 -“ ’, Χ 

ρους ἱεμένους ἄνω, οἱ μέν τινες αὑτοῖς πελάσαντες ταχὺ 
» ΄ «ε 5.. 7 ἢ ’’ Ν δ 3 ΄“ 

ἀπέθνησκον, οἱ δ᾽ ἐφευγον, οἱ δέ τινες καὶ ἑάλωσαν αὐτῶν" 
Χ ΓΛ Δ᾽ 13) ΕΟ Ν, δ ΝΟ ΔΙ, 53 τ ΝΟΣ 

ταχὺ δὲ εἴχετο τὰ ἀκρα. ἐπεὶ δὲ τὰ ἀκρα εἶχον οἱ ἀμφὶ τὸν 
΄- 7 ω 7] Ν ,ὔ 

Κῦρον, καθεώρων τε τῶν Χαλδαίων τὰς οἰκήσεις καὶ 
5 7 ἥ » Χ 5 “- 5 Ἂ ΄ Ν 

τῃσθάνοντο φεύγοντας αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐγγὺς οἰκήσεων. ὁ δὲ 
Κῦρος, ὡς πάντες οἱ στρατιῶται ὁμοῦ ἐγένοντο, ἀριστοποι- 
εἶσθαι παρήγγειλεν. ἐπεὶ δὲ ἠριστήκεσαν, καταμαθὼν ἔνθα 

3 “ 7 ἱὰ Ἃ Ὑ, 

αἱ σκοπαὶ ἦσαν τῶν Χαλδαίων ἐρυμνὸν τε ὃν καὶ ἔνυδρον, 

η. γέρα Δ. πελτὰ 1). ΘΟΙΥ. 5. Υ. δέηται] δε ἴῃ τ48. 1). πολεμικοί] πο- 
λεμικώτατοι 1). 8. τὸν κῦρον τῶν ἄκρων] τῶν ἄκρων τὸν κῦρον ἃ., 568 
Βιν.Τιγδαβ ΠΠΠΟΘΓῚΒ ὑΓΔΏΒΡΟΠΘηΒ. δέξονται ἃ. εὐθὺς οτη. 1). παρεγ- 
γύησε α. ὑπάγωσι ). 9. τῶν χαλδαίων 1)., Δα αἸῖο δ᾽ ροβί χαλδαίων 
ΤΠ: Τ᾿ ἀλ.} ταχὺ ἀλ. 1)... τηρ;. τ΄. ἀλαλάζοντες Δ, εἰς] ἐπ᾿ Ὁ. 
1Ο. ἰεμένους Ἂ: αὐτοῖς] αὐτῶν Ὦ. πελάσαντες] ἐ ἐ αηΐθ π, αὖ ν]αδίατ, 

σα. ργν. ἔφευγον εὖ σοΟΥἾ. Δ., ΡὈΓ. Του. υ. εἴχετο] εἶχον ). τὸν οτῃ. Ὁ. 
11. ἀριστοποιῆσαι 1). δὲ ροϑί ἠριστήκεσαν δα 4. (ἃ. σΟΥΥ. ἦσαν ἦσαν 
αἱ 10. 

Ἴ. χρήματα 6] ΔρΡΥῸΒ ΟἸ]ΐΟΒ 0805 χρήματα. ΗΝ, 
ν6] ἀρτόυαπη ἔγαοίβ ορθδαῖιθ γιβϑῦϊοαβ 9. ἀλαλάξαντες] Μοτοπι ριρηᾶιη 
ΒΙρῃϊῆοαί. Χοπορῆοη Η. Οτ. 5, 4, οἴδυλουθ ᾿πθιι 4] ΒΡῈ πιθπηογαηῦ ρΓρο- 
24, χρήματα Ἃἰοϊξ αἰ 8}}} λείαν, ἴον Χϑηορποηίθιη ΡΟ] 18, ΑΥΤΆ ΠιιΒ, 
ΡΥ απ, Ἰζουατηητ8. 5, 5, 8. ἐλάσαι Β]ιιζαγο 8 Δ] Π]τι Ὠϊδίουιοι. ΠΌΤΟΗ. 

[5] 
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5 λχλ » ,ὔ ’ Ν Ν ΄ ΒΥ . 

εὐθὺς ἐτείχιζε φρούριον" καὶ τὸν 'Τιγράνην ἐκέλευε πέμπειν 
Ἂς Ζ ’ὔ Γ. 7 ῇ 

ἐπὶ τὸν πατέρα καὶ κελεύειν παραγενέσθαι ἔχοντα ὁπόσοι 
3 ΄ ,ὔ Ν ᾿ ὯΝ" Ν Χ Ν ᾽ ), 

εἰεν τέκτονές τε καὶ λιθοτόμοι. ἐπὶ μὲν δὴ τὸν ᾿Αρμένιον [6] 
37 7 6 Χ “- ΄-“ “ 

ᾧχετο ἄγγελος" ὁ δὲ Κῦρος τοῖς παροῦσιν ἐτείχιζεν. " 
3 “ » 

Ἐν δὲ τούτῳ προσάγουσι τῷ Κύρῳ τοὺς αἰχμαλώτους 
δεδεμένους, τοὺς δέ τινας καὶ τετρωμένους. ὡς δὲ εἰδεν, 

»2Ὅὁ.λ , Ν ἅν Ἕ ψ Χ Ἁ 

εὐθυς λύειν μεν ἐκέλευσε τοὺς δεδεμένους, τοὺς δὲ τετρω- 
ΤΑ Χ 7 7 3 Ἁ 

μένους ἰατροὺς καλέσας θεραπεύειν ἐκέλευσεν: ἔπειτα δὲ 
5᾿, “- Ἶ “ Ψ ΕΥ 5 ,ὔ 5 “ 

ἔλεζε τοῖς Χαλδαίοις ὅτι ἥκοι οὔτε ἀπολέσαι ἐπιθυμῶν 
3 , “΄ ζω , 3 5» 4 ἐν ΄ 

ἐκείνους οὔτε πολεμεῖν δεόμενος, ἀλλ᾽ εἰρήνην βουλόμενος 
- » Ψ Ν , Ν Χ 5 Υ) 

ποιῆσαι ᾿Αρμενίοις καὶ Χαλδαίοις. [Πρὶν μεν οὖν ἔχεσθαι 
Ἀν 5.5 ὦ 3 2 χω Ε ’ὔ ἣν ἣ Ἁ «ε ’ὔ 

τὰ ἄκρα οἰδ᾽ ὅτι οὐκ ἐδεῖσθε εἰρήνης τὰ μὲν γὰρ ὑμέτερα 
Ξ οὶ Ἵ Ν Ν σαι 1.9 ,ὔ Ν“, ΝΟ 5, “ 

ἀσφαλῶς εἶχε, τὰ δὲ τῶν Αρμενίων ἤγετε καὶ ἐφέρετε" νῦν 
ΑΓ σι κι Ψ » 7 ΠῚ ἜΝ 3 » ᾽ ε - 3 Χ 

13 δὲ ὁρᾶτε δὴ ἐν οἵῳ ἐστέ. ἐγὼ οὖν ἀφίημι ὑμᾶς οἴκαδε τοὺς 
’ὔ ΄“ Ν ΄σ 

εἰλημμένους, καὶ δίδωμι ὑμῖν σὺν τοῖς ἄλλοις Χαλδαίοις 
᾽Α 7 7 ΄- ΄ 77 3 

βουλεύσασθαι εἴτε βούλεσθε πολεμεῖν ἡμῖν εἴτε φίλοι εἶναι. 
Ἃ ἵ , “- ᾽ “- 5 

καὶ ἢν μὲν πόλεμον αἱρῆσθε, μηκέτι ἥκετε δεῦρο ἄνευ 
σ 3 “- δ ᾿ ὌΝ ὩΣ “ - δ᾽ 

ὅπλων, εἰ σωφρονεῖτε' ἢν δὲ εἰρήνης δοκῆτε δεῖσθαι, ἄνευ 

12 

ἐκέλευε ἐπέμπεϊῖν δῖ. Α. ἐκέλευεν ἐκπέμπειν Β. 
Ταῦ τὶ λιθοδόμοι, 564 Ὁ. δ οὖ μη τα5. Εἰ Βτοάδθιβ: “ Δὲ οοαῖοος λιθοτόμοι, 
ποη, λιθοδόμοι." τοῖς] σὺν 8.ν. Β. 12. τινὰς καὶ 0). τηρ΄. 8]. τη., οἵ 
ῬΥ. τοῖς δὲ τετρωμένοις, ροδβίθα 1ῃ τοὺς δὲ τετρωμένους τηνι αὔτη ῬΤΟΡύΘΙ ΟἸηΪἶ588 
ἀδιπας ὡς δὲ---δεδεμένους. λύειν μὲν] μὲν λύειν ἃ. ἐκέλευσε) ἐκέλευε Β. 
ἀπολέσαι] ἀπελάσειν Α.(α. σΟΥ1. τηρ΄. Γ΄ ποιῆσαι βουλόμενος 1). ποι- 

εἶσθαι, αἱ νἱἀοίιν, ΕΟ. ρΓ., 4αὶϊ η σοΥγ. δὲ ροβὺ σ' Τδ8. οὐκ] οὐδὲν Ὦ. 
13. τοὺς] καὶ τοὺς Ὁ. ὑμῖν] ΒΥ] 88 ἐν σοι ρθπαϊατη ἴῃ ἵν πηαΐαί Π). ΘΟΥΓ. 
βούλεσθε] βούλεσθαι Α΄. οοτΥ. 5.ν. ΕΔ. τΏ. ἡμῖν] ὑμῖν ἢ. καὶ ἢν] κἂν Ὁ. 
αἱρεῖσθε Α. αἱρήσησθε 10. Ῥγ. δοκεῖτε 1). ΡΥ., σΟΙΓ. Θα(. π]. ἄνευ ὅπλων 
ἥκετε] ἥκετε Ὦ. 

ἔχοντα] καὶ ἔχοντα α.(. 

11. λιθοτόμοι] ΡΟ]]χΧ 7, τι: Καὶλι- 
θοτόμον δὲ Ξενοφῶν ἐν τῷ τρίτῳ τῆς 
Παιδείας εἴρηκεν. 901 1ζθτη οἸϊη λι- 
θοδόμον, ἡποα οχΙπηθη τη ΘΙ 6 Π 1, 
τόι: Οἱ δὲ πρὸς τοῦτο ἐπιτήδειοι λιθο- 
δόμοι, λιθολόγοι, τέκτονες" οὐ ῬΥΟΓΟΡΙΟ 
δα! τ, 7. Ρ. τ8 Ὁ : Ἡνίκα οἱ λιθοδό- 
μοι διώρυσσον οὗπερ ἐπεμνήσθην ἀρ- 
τίως, Πθογατη. ἸΡΏΔΙΙΙΒ ἸΟΟΟΓΆΙΩ 81} 
Δ Δ]οΚοπατῖαβ Ααποῖ. οτἱῦ. ἴῃ Ν. Ε᾿. 
Ορᾶθβε. νο]. 2, Ρ. 288 τϑοίβ ᾿πα]οανογαῦ 
46 Ἰοοῖὶβ Χρη. οὖ ρυϊουῦϊ Ρο]]οῖβ, πος 
Τῆι τοί ΡῬιθύβοῆαβ δὰ Μουη 
Ῥ- 254. ΤῊΪΓ88 γΟσΘΙΏ ΘΟΠΙΡΟΒΙΠΟΠ]Β 
αἸσθηβ λιθοδόμος. Λιθοτόμος γετὸ Πᾶ- 
Ὀεηΐ )1ορ΄. ἴ,. 3, 42, οἱ Τοῦοαβ ΜΆ. 
δραα Βαπαϊη. Β10]. Μεάϊο. νο]. 2, 

Ῥ. 228 Β: Ῥητέον ὅτι παντὸς τοῦ ἐν 
τῇ στρατείᾳ (ροί! 5 στρατιᾷ) πλήθους 
τὸ μέν ἐστι μάχιμον, ὃ καὶ ἀπειλητικὸν 
καὶ ἔνοπλον καὶ στράτευμα καὶ στρατὸς 
ὀνομάζεται τὸ δὲ τεχνικὸν, οἷον λιθο- 
τόμοι, χαλκεῖς, τέκτονες καὶ τὰ ὅμοια, 
οὗς οὐ μόνον διὰ τὰς πολιορκίας, ἀλλὰ 
καὶ τἄλλα συνεπιφέρειν ἀνάγκη. ΡΊΘΓ- 
ΒΟΠῈ5 απ04 Ν᾽ ΔΙΟΚοπδυϊυτη ΧΟΠΟΡΠΟΠΙΙ 
Τοϑυ ποῖα ρογῃϊθοΐ λιθολόγοι, ΠοΥ Ρο- 
(680 αὖ Παρποτῖῦ 1). ρτ., ἴῃ 40 ΠΟ 
ΒΟΪΌΤΩ δ Τη8ηπ ΤΘΟΘΏΠΙΒΒΙΠηἃ ΒΟΙΡΌΠΤΩ 
ἴῃ Βρδίϊο τπ]ῖο0 ΔΠΊΡ]ΙΟΥῚ αδη τ ΡΟ- 
ὑυἱῦ ΟσσΌΡΔΓΘ, 5664 οἴϊδηη μὶ ΒΆΡΕΙ 8118 
Βουιρύπμῃ Π{{ογᾶ, αὔθ Βιρτα ὙΘΓΒΊΌΠΙ 
ΘΙ] ητιϊῦ Αἰ {1π|8 απδιη μ. 



108 ΧΙΟΝΟΡΗΟΝΤΙῚΚ ἹΝΘΤ. ΟΥ̓ΕῚ 

- ὅπλων ἥκετε" ὡς δὲ καλῶς ἕξει τὰ ὑμέτερα, ἣν φίλοι “γέ 
τάνησθε, ἐμοὶ μελήσει. ἀκούσαντες δ᾽ οἱ Χαλδαῖοι ταῦτα, [7] 

πολλὰ μὲν ἐπαινέσαντες, πολλὰ δὲ δεξιωσάμενοι ᾧ- 
χοντο οἴκαδε. 
Ὁ δὲ ᾿Αρμένιος ὡς ἤκουσε τήν τε κλῆσιν τοῦ Κύρου 

καὶ τὴν πρᾶξιν, λαβὼν τοὺς τέκτονας καὶ ἄλλα ὅσων 
15 ᾧῴετο δεῖν, ἧκε πρὸς τὸν Κῦρον ὡς ἐδύνατο τάχιστα. ἐπεὶ 

δὲ εἶδε τὸν Κῦρον, ἔλεξεν, Ὦ Κῦρε, ὡς ὀλίγα δυνάμενοι 
προορᾶν ἄνθρωποι περὶ τοῦ μέλλοντος πολλὰ ἐπιχειροῦ- 
μεν πράττειν. νῦν γὰρ δὴ καὶ ἐγὼ ἐλευθερίαν μὲν μηχα- 
νᾶσθαι ἐπιχειρήσας δοῦλος ὡς οὐδεπώποτε ἐ ἐγενόμην" ἐπεὶ 
δ᾽ ἑάλωμεν, σαφῶς ἀπολωλέναι νομίσαντες, νῦν ἀναφαινό- 
μεθα σεσωσμένοι ὡς οὐδεπώποτε. οἱ γὰρ οὐδεπώποτε 
ἐπαύοντο πολλὰ κακὰ ἡμᾶς ποιοῦντες, νῦν ὁρῶ τούτους 

16 ἔχοντας ὥσπερ ἐγὼ ηὐχόμην. καὶ τοῦτο ἐπίστω, ἔφη, ὦ 
Κῦρε, ὅτι ἐγὼ ὥστε ἀπελάσαι Χαλδαίους ἀπὸ τούτων 
τῶν ἄκρων πολλαπλάσια ἂν ἔδωκα χρήματα ὧν σὺ νῦν 

ἔχεις παρ᾽ ἐμοῦ" καὶ ἃ ὑπισχνοῦ ποιήσειν ἀγαθὰ ἡμᾶς 
ὅτ᾽ ἐλάμβανες τὰ χρήματα, ἀποτετέλεσταί σοι ἤδη, ὥστε 
καὶ “προσοφείλοντές σοι ἄλλας χάριτας ἀναπεφήναμεν, 

ἃς ἡμεῖς γε, εἰ μὴ κακοί ἐσμεν, αἰσχυνοίμεθ᾽ ἄν σοι μὴ 
17 ἀποδιδόντες. ὁ μὲν ᾿Αρμένιος τοσαῦτα ἔλεξεν. [8] 

Οἱ δὲ Χαλδαῖοι ἧκον δεόμενοι τοῦ Κύρου εἰρήνην σφίσι 
ποιῆσαι. καὶ ὃ ἰΑῦρος ἐπήρετο αὐτοὺς, ἼΑλλο τι» ἐφη, ὦ 

Χαλδαῖοι, ἢ τούτου ἕνεκα εἰρήνης νῦν ἐπιθυμεῖτε ὅτι νομί- 

ἡμέτερα (α. ΡΓ.. αὐ νΙάοίαγ. γένησθεἾ ἡ ἴῃ οἱ τησίαί 1). Υ. ἐμοὶ] ἐμοὶ 
ἔφη ΔΑ. 14. ταῦτα οἱ χ. Ὁ. δεξιωσάμενοι] τὸν κῦρον δά. 1). ὁ 
δὲ---τό. παρ᾽ ἐμοῦ Οτερον. Οὐοτ. ἴῃ ΗΠ οτῖπορ. ΝΥ α]Ζ. Ποῦ. νο]. 7, Ρ. 1195.15- 
τοὺς οτη. Ὁ). ἄλλα] τἄλλα 1). ἄλλα ὅσα ἀτασογ. ἠδύνατο «ἃ. ἄνθρ. 
πρ. ατερ. οὐδέποτε τεσ. σεσ. ὡς οὐδέποτε ἴ,. ἄγεσ. οἱ γὰρ] οὐδὲ “γὰρ 
στρ. Δα οἱ Ε. τηρ-. τ. γρ. χαλδαῖοι. ὅρα ατορ. εὐχόμην Δ.α. εὔχο- 
μαι 1). σΟΥΤ. 8.0. 684. τη. τό. σοι] σοι ἤδη 10. ἀὐαπε ΠΝ ἫΝ Ο. 9. 
ἂν ἀπεφήναμεν ΔΑ.Ε. ἀποδιδόντες] ἃ καὶ ἀποδιδόντες οὐδὲν ἄξιον οὐδὲ οὕτως 

πρὸς εὐεργέτην καταλαμβανόμεθα τοσοῦτον ποιοῦντες (--τᾶς 1,.) αἀ. 6. πιρ. τ. 
17. τοσαῦτα] ταῦτ᾽ Ὁ). εἰρήνης Δ. σφίσιν Α. ἄλλο 

τι] ἀχνϑὺ δου Τί, τηρ΄. ἃ]. τη. ἐπιθυμεῖτε] ε ἴῃ τά8. [)., ΗΓ. αἰ. 

οἵ---ποιοῦντες] ποιεῖν πρός τινα δῖἱς Ὠδθοὺ 8} 1Ὀγ]5, αἱ Οτ ἐὑο Π τιπη ἅπχ- 
αϑύ 1, 6, 21, 22; 7. 4. 3. Οὐπητηθηΐ. 1, δαῖτ σοῦ ΑἸάτι8, σα] σοι μὴ ἀποδιδό- 
1,6; 4, 2, τό. ΝΙΒΙΠοΙη8 τούτη ναι, 10] ΘΡΆ 116 το α]α! ἃ ἴῃ ᾧ πηιίαίο, 
ΠοΟ τη6ΠΊ 11 8 πὶ οχίρτιατη ἤάοπη Ματγρίιιϑ Ἰῃ οἵ, 
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Ἀ δ .. 7 ΄ Ἀ 
ἂν δύνασθαι ζὴν εἰρήνης γενομένης ἢ 

“ς΄ » Χ 4 ΄σ-΄ 7 Ὁ» ΒΡ 57 ε 

πολεμοῦντες, ἐπειδὴ ἡμεῖς τάδ᾽ ἔχομεν ; ἔφασαν οἱ Χαλ- 
Φφ᾿ ἃ ἢ 3, ΄- οἷ 18 δαῖοι. καὶ ὃς Τί δ᾽, ἔφη, εἰ καὶ ἄλλα ὑμῖν ἀγαθὰ προσ- 

δ τον ἀν τ ὁ τοῦ 5 Ἀ » “ ᾿ γένοιτο διὰ τὴν εἰρηνην; ἔτι ἂν, ἐφασαν, μᾶλλον εὑυ- 
ῇ 3 53 27 Ἂ Ν Ν “- 7 

φραινοίμεθα. ἤΑλλο τι οὖν, ἔφη, ἢ διὰ τὸ γῆς σπανίζειν 
΄σι -“ ,ὴ Ζ Ψ .» 

ἀγαθῆς νῦν πένητες νομίζετ᾽ εἶναι ; συνέφασαν καὶ τοῦτο. 
5 σ- ᾿ - μ 

Τί οὖν ; ἔφη ὁ Κῦρος, βούλοισθ᾽ ἂν ἀποτελοῦντες ὅσαπερ 
Ὄ δ 9 ᾽7ὔ 3 ΄- « ἴω ἴω . Υ ο “ » ΄ 

οἱ ἄλλοι ᾿Αρμένιοι ἐξεῖναι ὑμῖν τῆς ᾿Αρμενίας γῆς ἐργά- 
8 , Ὁ ΄ὔ “, : - 3 

ἔσθαι ὁπόσην ἂν θέλητε; ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι, εἰ πι- 
Χ ἃ Χ Ὅ: ΠΥ στΣ "ἡ 

το στεύοιμεν μὴ ἀδικήσεσθαι. Τί δὲ, σὺ, ἔφη, ὦ ᾿Αρμένιε, 
Τὰ Χ “- Χ 3 Ζ ᾽ Ν 

βούλοιο ἂν σοι τὴν νῦν ἀργὸν οὖσαν χώραν ἐνεργὸν γε- 
’ὔ,ὕ 9 ᾽7ὔ Ἁ , Ν .ν 5 ΄- ς 

νέσθαι, εἰ μέλλοιεν τὰ νομιζόμενα παρὰ σοὶ ἀποτελεῖν οἱ 
5 ν᾽ Μ] Ψ',.5 7 “Δ ΓΝ 7 Ἶ 

ἐργαζόμενοι ; ἔφη ὁ ᾿Αρμένιος πολλοῦ ἂν τοῦτο πρίασθαι 
Χ δὴ ἍἋ Ν 7 “ 

Δοπολὺ γὰρ ἂν αὐξάνεσθαι τὴν πρόσοδον. Τί δ᾽, ὑμεῖς, 
2 53 σ΄. 5 ν᾿ 5) » Ν 57 » Υ͂ » “Ἃ κ᾿ 

ἐφη, ὦ Χαλδαῖοι, ἐπεὶ ὀρηὴ ἀγαθὰ ἔχετε, ἐθέλοιτ ἂν ἐᾶν 
ἊΨ ἴων Χ ΄ « 4 

νέμειν ταῦτα τοὺς ᾿Αρμενίους, εἰ ὑμῖν μέλλοιεν οἱ νέμοντες 
Ν “- 2, “- ΑΝ Ν Ἅ 

τὰ δίκαια ἀποτελεῖν ; ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι: πολλὰ γὰρ ἂν 
΄ι ι΄ ἢ 2 53 Φ.ᾳ 7] 

ὠφελεῖσθαι οὐδὲν πονοῦντας. Σὺ δὲ, ἐφη, ὦ ᾿Αρμένιε, 
ι Ἂ ἴω κα ἴω 7 Ν 

ἐθέλοις ἂν ταῖς τούτων νομαῖς χρῆσθαι, εἰ μέλλοις μικρὰ 
“- Χ ἧς ’ 

ὠφελῶν Χαλδαίους πολὺ πλείω ὠφεληθήσεσθαι; Καὶ σφο- 
Δ 3, ΄ι σι ΕΣ 

δρα ἂν, ἔφη. εἰ οἰοίμην ἀσφαλῶς νέμειν. Οὐκοῦν, ἐ 3. ἘΨ» ε; μ ᾿ 9 
δὴ “ Ἂ νϑ, ἧς Ι͂σ Ψ ’ Ἢ ε 
ἀσφαλῶς ἂν νέμοιτε, εἰ τὰ ἀκρα ἔχοιτε συμμαχα; ἐφὴ ὁ 

ζτε ἀσφαλέστερον 

[9] 

ἂν οπη. 1). 
18. τί δ᾽] τί οὖν Ὁ. 
λοισθ᾽] ἢ βούλοισθ᾽ Ὦ. 
10. σοι 0. 8. ν. 8]. τη. 
χώραν] γῆν Ὁ. 
ΒΨ. (. 
τες Ὁ. 

ἔτι] ὅτι Α.α. 

μέλλεις ἃ. 

ἐπειδὴ ἸΒοθοταΒ. ἐπεὶ δὲ Α.α. ἐπεὶ Ὁ. 

ἄλλοι οὖ γῆς 1). τηρ΄. 8]. τη. 
ἀργὸν ΑἸά. οἵ, αὖ νΙἀείατ, Η. Μ. ἀργὴν Α.1).α. 

ἐνεργὸν] ροβύ δος ποιῆσαι ρᾳποί!5 ποίας 1). 
20. ὠφελῆσθαι 1). ὠφελεῖσθε ἃ. 

ὠφεληθήσεσθαι) ὠφελήσεσθαι ).Η. 
μὴν οτη. .., 46 4ὰο ν. ρϑ}11ο ροβί. εἴπερ οἰοίμην Ἐ. 

τάδ᾽] τἄλλ᾽ Ὁ. 
ἔφη ὁ κῦρος] ὁ κῦρος Δ.Ὁ. βού- 

θέλητε] βούλησθε 1). 

οἱ οἴη. Δ. 
ποιοῦντας Α. πονοῦν- 

εἰ οἷοι- 
ἀσφαλῶς ἀσφαλὲς [.. 

δὲ 41] τηρ΄. Τ. Δα εἰ ἡμῖν ἀσφαλὲς νέμειν---οὐκ ἂν, ΒΘ] 68 δυΐοπ) ἡμεῖς Παθοΐ 
ΟΟΥΤ.. ἸΏ ΥΆ5., ὈΓ. εἶ οἰοίμην, φιῃοα ΠΟΥ. παρ΄. ΒΌΡΡΙον 1 110 εἰ ἡμῖν, ἀπ 6 ἀσφα- 
λῶς τησΐαγο ἀθὈυῦ ἴῃ ἀσφαλὲς, ἃ. 

18. γῆς σπανίζειν ἀγαθῆς ] ΟΠ] τιπὶ 
5. (Πδ] ἀδδουτπη [θυ Ύ86 βιου  Παύθηι πο- 
δῦ οὐϊδτη ΑῬΡΟ]]. ἢ. 2, 974, Ὀϊοηγ5. 
Ῥεγ. γόδ. ΗΠΠΤΟΗ. 

ἀποτελοῦντες, Πα πΟΠ οαπὰ βού- 
λοισθε 564 ουτὴ ἐξεῖναι ΘΟ Πρ Πα ΌΤΩ 
Γπογᾶΐ, χασῃ ΒΟΥ ογθί, ἴῃ τηθηΐθ Πᾶ- 
Ῥεθδί ία]6 αυϊα πὶ ἐξουσίαν λαμβάνειν. 
Θ,ΠΏ1}1 ΤΑΠΟΠΘ Πηοχ ΠἸσιιηΐΓ οἱ ἄλλοι 
᾿Αρμένιοι Ρὑ1Ὸ0 οἱ ἄλλοι οἱ ἐργαζόμενοι 

νέμειν---ἀσφαλῶς οτη. Δ. 
α.. 4ὰ], αἱ πηοάο αἰοίμπμπη, Πδθς οτηηΐὰ τηρ. Γ΄. 

ἔφη οἴη. 
ἂν νέμοιτε] νέμοιτε ἂν 1). 

τὴν ᾿Αρμενίαν, 4 5Βαηΐ ΑΥΤΊΘΗ]]. 
20. ὠφεληθήσεσθαι] ΜΝατιοίαθ ατ188 

Πῖο δῦ ἴῃ σοαϊοῖ 5. βερῖα8. τϑαϊΐ ἴῃ 
Οοτηπηθηῖ. οὐ αραα Ῥ]αίοποιη, 110115 
ΤΟ 40. σΟμΒΘη ΘΠ Ρυ5 ἴῃ ὠφεληθήσε- 
σθαι ταοῦο ᾿ηΐθ τὐγαυηαθ [ΟΡ δ 
ψ δ Δ} 0115, αὖ ἴῃ 8}115 Πα] αΒΙΠΟΑῚ ἢα- 
ὈπΤΟΡΌ τη [ουτη18, νοὶαῦ τιμηθήσομαι, 46 
αο αἰχὶ δα θρῃδηθπτα ν. Τιμάω, οἵ 
φοβηθήσομαι, 46 4ὸ δα 2, 3. 20. 
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» ’ 

“1 ᾿Αρμένιος. ᾿Αλλὰ μὰ Δί, ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι, οὐκ ἂν [το] 
«ς ΄“- 

ἡμεῖς ἀσφαλῶς ἐργαζοίμεθα μὴ ὅτι τὴν τούτων, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 
ΕΥ Ἁ "4 - Ν 327 7 ΄ “ι “» 

ἂν τὴν ἡμετέραν, εἰ οὗτοι τὰ ἄκρα ἔχοιεν. ἘΝ δ᾽ ὑμῖν αὖ, 
5᾽ Ἄ, 5“), , 5", 4 ΕΝ “, δ΄ τ 

ἐφη, τὰ ἄκρα σύμμαχα εἴη; Ούτως ἂν, ἔφασαν, ἡμῖν 
- 2) 9 Ν Ν 75 “4 ΄, 3 

καλῶς ἐχοι. ᾿Αλλὰ μὰ Δί᾽, ἐφη ὁ ᾿Αρμένιος, οὐκ ἂν 
-: 3 ων 5, 9 Ὁ Ψ, ἍἌ ξς νὸν 

ημῖν αὖ καλῶς ἔχοι, εἰ οὗτοι παραλήψονται πάλιν τὰ ἄκρα 
ΒΩ Ἃ Δ σι 3 

ο) ἄλλως τε καὶ τετειχισμένα. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Οὑτωσὶ 
7 5, ΘΕΥΝ Ψ » Υ' “ ᾿ 7 

τοίνυν, ἐφη, ἐγὼ ποιήσω" οὐδετέροις ὑμῶν τὰ ἄκρα παρα- 
7 3 9 « ΄ Ψ 5 » “Ὁ 5 “ν ς ΄ι 

δώσω, ἀλλ᾽ ἡμεῖς φυλάξομεν αὐτά: κἂν ἀδικῶσιν ὑμῶν 
“ Ἂ ΄“ 4 ς ΄- , 

ὁπότεροι, σὺν τοῖς ἀδικουμένοις ἡμεῖς ἐσόμεθα. 
ς "9 Ψ » ΄ - 3 “ 44... 

2232 ὥς ὃ ἤκουσαν ἀμφότεροι ταῦτα, ἐπήνεσαν καὶ ἐλεγον [11] 
τ Ὁ ΩΝ Υ͂ «ς ’, Ψ ν ,ὔ 

ὅτι οὕτως ἂν μόνως ἡ εἰρήνη βεβαία γένοιτο. καὶ ἐπὶ τού- 
Μ΄ Δ χροὶ ᾽ Ν Χ ἊΣ ᾿ 

τοις ἔλαβον καὶ ἐδοσαν πάντες τὰ πιστὰ, καὶ ἐλευθέρους 

μὲν ἀμφοτέρους ἀπ᾽ ἀλλήλων͵ εἶναι συνετίθεντο, ἐ ἐπιγαμίας 
δ᾽ εἶναι καὶ ἐπεργασίας καὶ ἐπινομίας, καὶ ἐπιμαχίαν 

“4 κοινὴν, εἴ τις ἀδικοίη ὁποτέρους. οὕτω μὲν οὖν τότε διε- 
’, ΄“- ἘΠ τ)4 Ψ ς 4 “4 

σράχθη" καὶ νῦν δὲ ἔτι οὕτω διαμένουσιν αἱ τότε γενόμεναι 
“ ΄ Ν τ Ἃ ᾽ “4 5 3 Ν ἃ 

συνθῆκαι Χαλδαίοις καὶ τῷ τὴν Αρμενίαν ἔχοντι. ἐπεὶ δὲ 
αἱ συνθῆκαι ἐγεγένηντο, εὐδὸς συνετείχιζον τε ἀμφότεροι 
προθύμως ὡς κοινὸν φρούριον καὶ τἀπιτήδεια συνεισῆγον. 

25 ἐπεὶ δ᾽ ἑσπέρα προσήει, συνδείπνους ἔλαβεν ἀμφοτέρους [13] 
πρὸς ἑαυτὸν ὡς φίλους ἤδη. συσκηνούντων δὲ εἶπέ τις 
τῶν Χαλδαίων ὅτι τοῖς μὲν ἄλλοις σφῶν πᾶσι ταῦτ᾽ 

Ἂν " "Α “ γ' ἃ , κι 

εὐκτὰ εἴη" εἰσὶ δέ τινες τῶν Χαλδαίων οἱ λῃζόμενοι ζῶσι 
ν 53. 5 ’ 3 ΄ 95 ἋἊ [ 3 ᾿' 

καὶ οὔτ᾽ ἐπίστανται ἐργάζεσθαι οὔτ᾽ ἂν δύναιντο, εἰθισμέ- 
3.᾿ ὉΝ Τὰ Χ 3... Ἃς Ν » ’ ΝΟ» ’ 

νοι ἀπὸ πολέμου βιοτεύειν: ἀεὶ γὰρ ἐλήζοντο ἢ ἐμισθοφο- 
Ψ εἶ Ν “ “- “ Ν ᾿ 

ρουν, πολλάκις μὲν παρὰ τῷ ᾿Ϊνδῶν βασιλεῖ, καὶ γὰρ, 

21. τὰ ἄκρα σ.] τὰ σ. 1)., νϑῇϑατῃ ἱπομοδῃ8 ἃ σ. εἴη} εἶεν Δ.Ο. 
22. ἔφη Ροϑί ποιήσω 1). ὁπότεροι] ὁποτεροιοῦν 1). ΘΟΟΥΤ., 4] Ρυ. ζσύτα οἱ 
οὖν. ἐσ. ἡμεῖς Ὁ. 22. ταῦτα ἀμφότεροι 1). εἴμεε εἴη μόνως 
βεβαία γένοιτο] βεβαίως εἴ α 5.ν. Ὁ). ἔδοσαν καὶ ἔλαβον 1). αβῚ ἴῃ ῬΆΒ. 
οοΟΥ. α. ἀμφοτέρους οτη. Ὁ. συνετ. εἶναι 1). ἐπεργασίας ἐνεργείας 
566 εἰ ἴῃ ε τηθίαίο 1). ΠΙμα ῬοΟ]]ῸΧ 7, 142, οἵ ἐπινομία τ84. ἐπιμαχίαν] 
ἐπισυμμαχίαν Α.ἃ. κοινὴν] δὲ κοινὴν 1). ὁποτέρους] ποτέρους Δ. οὖ αὶ] 

8.0. Δα (. ὁ οἱ οῦν (6. ὁποτέρους οὖν 1). 24. οὖν οὐχ. Δ... γεγένηντο ΔΑ.α. 
5 ΄ ’, 5 Ψ .2 Ὶ 5» 4 “-“ ἐγένοντο 1). συνετειχίζοντο ἀμφ. 10. ΓᾺΡ] τὰ ἐπιτήδεια. συνῆγον 1). 
οἵ εἰσ 8. Υ. 684. Τη. 25. προσείη α. ἔλαβον (α. ργ. πᾶσιν εὐκτὰ 
ταῦτα 1). εἰσὶ] εἶεν Ὁ. ΤαΡυ] ληιζόμενοι οἷ ἐληίζοντο. ἐπίστανται] 
ἂν ἐπίσταιντο 1). αἰεὶ Α.α. ἢ] καὶ Ὁ. ἰνδῶν]) τῶν ἰνδῶν α. 

22. ὁπότεροι---23. ὁποτέρους] Ϊ. α. 25. παρὰ τῷ ᾿Ινδῶν βασιλεῖ] 1λιιὸ 
ὁποτεροιοῦν, τιῦ 7, 45 5. ἔαρι παίΟΠ68, ααλι5 ᾿πάοχιτηῃ 
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,»᾽ ’ὔ Ἁ ’ Ν Ἀ 35. » 

ἐφασαν, πολύχρυσος ὃ ἀνὴρ, πολλάκις δὲ καὶ παρ Αστυ- 
΄, ἀν ἡ Ν᾿ ») , 3 ᾽ κ - δ. σ᾽ ὅς 

φόαγει. καὶ ὁ Κῦρος ἐφη, ΓΓ οὖν οὐ καὶ νῦν παρ ἐμοὶ 
“ δ... (ἃ Ν 7 Ψ Ν 5“, 

μισθοφοροῦσιν; ἐγὼ γὰρ δώσω ὅσον τις καὶ ἄλλος 
“- ΄ 3) , Ν Ὁ 

πλεῖστον δήποτε ἐδωκε. συνέφασαν, καὶ πολλοὺς γε 
5 5, Ἁ , 

ἐσεσθαι ἔλεγον τοὺς ἐθελήσοντας. 
ω Ἂ ῶ - Ἃ - 

Καὶ ταῦτα μὲν δὴ οὕτω συνωμολογεῖτο. ὁ δὲ Κῦρος ὡς [13] 
» σ“ ΄ Ν Ν 3 δ ε - :) 

ἤκουσεν ὅτι πολλάκις πρὸς τὸν ᾿Ϊνδὸν οἱ Χαλδαΐοι ἐπο- 
΄ ἢ 3 ἴω 4 

ρεύοντο, ἀναμνησθεὶς ὅτι ἦλθον παρ᾽ αὐτοῦ κατασκεψό- 
΄ “- ’ 7 Ν 

μενοι εἰς Μήδους τὰ αὐτῶν πράγματα καὶ ᾧχοντο πρὸς 
ΧΝ ͵ 3 ν Ν ᾿ 7 

τοὺς πολεμίους, ὅπως αὖ καὶ τὰ ἐκείνων κατίδωσιν, ἐβού- 
π- ἿΝ Χ Ν ΄- ’, “ " 

28 λετο μαθεῖν τὸν ᾿ἶνδὸν τὰ ἑαυτῷ πεπραγμένα. ἤρξατο οὖν 
λόγου τοιοῦδε μ᾿ ᾿Αρμένιε, ἔφη. καὶ ὑμεῖς ὦ Χαλδαΐοι, 
εἴπατέ μοι, εἴ τινα ἐγὼ νῦν τῶν ἐμῶν ἀποστέλλοιμι πρὸς 
τὸν Ἰνδὸν, συμπέμψαιτ᾽ ἄν μοι τῶν ὑμετέρων οἵτινες αὐτῷ 
τὴν ὁδὸν ἡγοῖντο ἂν καὶ συμπράτ τοιεν ὥστε γενέσθαι ἡ ἡμῖν 
παρὰ τοῦ ᾿Ινδοῦ ἃ ἐγὼ βούλομαι; ἐγὼ γὰρ χρήματα μὲν 

“ Ἵ, ᾺἊ τ τὰν Υ “7, Ν 

προσγενέσθαι ἔτι ἂν βουλοίμην ἡμῖν, ὅπως ἔχω καὶ μισθὸν 
» ͵ ᾿ - δΟ 7 Ν. ἴω Ν ΄- ἊΝ 

ἀφθόνως διδόναι οἷς ἂν δεῃ καὶ τιμᾶν καὶ δωρεῖσθαι τῶν 

27 

ἡασοῦ; 

ὁ. τη. 1). 1. 6. ἁνήρ. Ν᾿ ὦ Η: ὅτ. ἃ,.8,.22. 26. συνέφασαν] οἱ 86- 
ἀπηῦ 101]. ἐθελήσαντας 10. 27. οὕτως Δ.Ὦ. πολλάκις ρΡοϑβὲ 
ἰνδὸν 10. ἰνδὸν] ἰδὼν Α. φῥγ. κατασκεψόμενοι ϑίορῃδϑημβ. [11] κατα- 
σκεψάμενοι. αὐτῷ 1). ΡΥ. 28. ἀρμένιοι (ὰ. ΡΥ. ε 8.. νῦν οτη. 1). 
ἀποστελλοίμην Α.1). οοὐτ. Ε. 

ῬΑΙΓΘΓ ΠΟΙΠΘη ὑαογαηΐ δ᾽ αἴθ 68. 
Ἠδυυτῃ ππᾶ ἴῃ [π61ἃ ΟΥθηΐ811 ΡΥΟΡΥῚΘ 
αἸοῖα, 488 ᾿πΐο ἀδηροιῃ [πατιπηατιθ 

αἰΐοιὰ 'ἴῃΏ ΑἸ ΠΙορΙα 866 6η) 
πδοία εδί. Νβαᾷβ πθο πβαᾷὰ8 11 [π- 
ἀοΥαπη Πδίϊο δϑί, 46 ψιὰ ἢϊς ἂρὶ Χο- 
ΠΟΡΠΟΗ ; οὐ]ὰ8 Βιδίουϊο ταῦ Ροβίυϊαί 
πα΄ Ιη]ο085 Θἰδπὴ ΠΟ ἰοῆρα 8Δἃ0 Ατ- 
τηθηϊὰ (Π] ἀδθουατη ιθ βθὰ ΟΠ α]γ- 
Ῥαπὶ ΤΘρΡΊΟΠΘ αἰβίδηϊθβ ᾿ηνθϑ ρσϑιη 8. 
ΗὔΤΟΗ. Οὐοηῇξ. δά 4, 2,1 

26. συνέφασαν ] 1) ε]ονὶ δα]θοίπτη 80 
ΠΙΌΓΑΤΙΟ 1η110116 ῬΓΟΠοΙηΘΗ, αἵ ΑπδΡ. 3, 
1.5} 7. ὃ. 10, 4806 516 6101 πὸπ Ρὸ- 
ἴπ15886. Ὁ βουϊρίουβ Αἰτοο δηϊτηδανο- 
ἰεγαΐ Ἰατη ΗΠ οιπαάουῆμβ. ΒθοθηΠουατη 
ΘΧΘΙΏΡΪὰ δἰζα]τητιβ δα “ΠἼ]68. δίερῃ. ν. 
οὗ; ν0]- δ. Ρ. 2254. 

αὐτῶν] Βατατα δρυα ΔΗ  ΌΙΟΥΘΒ 
ῬΥΟΠΟΙΊΙΠΒ πὰ] 15 Ἰηΐου δυο] τη οἱ 
ὨΟΠΊΘΏ ΟΟἸ]ΟΟΔΙΙΟΠ ΘΠ (Θ]0Ὶ] Δα 1,1, Ρ. 
ΘΘΡΙΒ. 5165 ΤΘΟΘΏΠΠΟΓΘ5. Ἀ1Ὸὸ Ομ γ8, 
ΟΥ. 2, γ0]. 1, Ρ. 98 : ̓Ως κρείττω μὲν 

τὴν] τήν τε 

αὐτὸν φανῆναι, κρείττω δὲ τὴν αὐτοῦ 
ἀγέλην᾽ 6, ". 205: “Μήτε Χείρωνος μήτε 
᾿Ασκληπιοῦ μήτε τῶν ᾿Ασκληπιαδῶν ἰ ἰω- 
μένων μηδὲν αὐτοῖς ὄφελος εἶναι διὰ 
τὴν αὐτῶν ἀκολασίαν καὶ πονηρίαν. 
5εα ἀρὰ δὐπάθῃ Οἱ. 7, γ0]. 1, Ρ. 
248, τὸν ἄνδρα αὐτῆς ΡΥο0 αὐτῆς ἄνδρα, 
αποα αὑτῆς 116 ΒΟΥῚΡῚ ροϑβεῖ, γϑϑύϊπι- 
ἴὰπη οχ οοαα. Βυχϑαβ 1Ὁ. Ρ. 26ο: 
Οἷον εἰώθασι λοιδορούμενοι προφέρειν 
πολλάκις οὐ μόνον τὰς αὐτῶν ἐργασίας. 
ἀλλὰ καὶ τῶν γονέων. [ΙΠ50Γ. ἀρπά 
Ουτγάστη Δπεοα. 1ε]ρ. Β- 74; π. 30» 
6, τι8: Μηδὲ τὰ αὐτᾶν ὑπάρχοντα. 
ἘΔΥΠ βίδα ΟὐΥΡ. [π80Γ. ψ0]. 2, Ῥ. 
810, Π. 5084, 28: Φονεύσας Ἱππολύ- 
ταν καὶ τὰν αὐτᾶς πόλιν ἡ Ἡρακλῆς ἑλών. 
101τῸὸ (ὑαββίαβ 62, 27: Τῷ τε Νέρωνι καὶ 
τοῖς αὐτοῦ φίλοις. 

28. καὶ τιμᾶν καὶ δωρεῖσθαι] Ἀρυὰ 
Ῥϑυβᾶβ ΠΊΟΥῚΒ ογδΐ δηζαα] ΘΟΥΌΙΏ ΟΤῚ- 
Ὠϊατη Ὀρηρἤοια 41 ΓΟΥ ΟῚ ααϊα δ 
ῬΙΌΘΟΪαγΘ ρσοβϑούδηῦ ααὺ 46 160. ὈΘΠη6 
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’ Χ » "} Ψ Ὁ Ψ ᾿ 

συστρατευομένων τοὺς ἀξίους" τούτων δὴ ἕνεκα βούλομαι 
ε » , ΄ ., - 

ὡς ἀφθονώτατα χρήματα ἐχειν, δεῖσθαι τούτων νομίζων. 
τῶν δὲ ὑμετέρων ἡδύ μοι ἀπέχεσθαι φαίνεται: φίλους γὰρ 
ὑμᾶς ἤδη νομίζω: παρὰ δὲ τοῦ ᾿ἱνδοῦ ἡδέως ἃ ἂν "λάβοιμι, εἰ 

20 διδοίη. ὃ οὖν ἄγγελος, ᾧ κελεύω ὑμᾶς ἡγεμόνας δοῦναι 
Ν 

καὶ συμπράκτορας γενέσθαι, ἐλθὼν ἐκεῖσε ὧδε λέξει" 
“7 ᾿ - 3... Ὁ Ν Ν Υ͂ 

ἔπεμψε με Κῦρος, ὦ ᾽ΪἾνδὲ, πρὸς σέ’ φησὶ δὲ προσ- [14] 
“ ’ ΄ ,ὕἷ 

δεῖσθαι χρημάτων, προσδεχόμενος ἄλλην στρατιὰν οἴκοθεν 
5 “- ἐν , 2, Ἂ 3 “ 

ἐκ Περσῶν" καὶ γὰρ προσδέχομαι, ἐῴη" ἣν οὖν αὐτῷ 
πέμψῃς ὁ ὁπόσα σοι προχωρεῖ, φησὶν, ἢ ἣν θεὸς ἀγαθὸν τόν 
διδῷ αὐτῷ, πειράσεσθαι ποιῆσαι ὥστε σε νομίζειν καλῶς 

20 δεθυῤλώαθω χαρισάμενον αὐτῷ. ταῦτα μὲν ὃ παρ᾽ ἐμοῦ 
΄ ΄- Ν σ΄ ΄- 3 ῇ - 

λέξει: τοῖς δὲ παρ᾽ ὑμῶν ὑμεῖς αὖ ἐπιστέλλετε ὃ τι ὑμῖν 
“ Υ, 5 ΜΝ πὶ Ν Ψ » 3 

σύμφορον δοκοίη εἶναι. καὶ ἢν μὲν λάβωμεν, ἔφη, παρ 
5 σι 5 "Αᾷ , Ἃ Ν Χ ΄ὔ 

αὑτοῦ, αφθονωτέροις χρησομεθα" ἣν δὲ μὴ λάβωμεν, 
εἰσόμεθα αὐτῷ ὅτι οὐδεμίαν χάριν ὀφείλομεν, ἀλλ᾽ ἐξέσται 

ἡμῖν ἐκείνου ἕνεκεν πρὸς τὸ ἡμέτερον συμφέρον πάντα 
31 τίθεσθαι. ταῦτ᾽ εἶπεν ὁ Κῦρος, νομίζων τοὺς ἰόντας ᾿Αρ- 

4 Ν ͵ ω 7 Ἂς 3 σκ - Φ ὟΝ 

μενίων καὶ Χαλδαίων τοιαῦτα λέξειν περὶ αὐτοῦ οἷα αὐτὸς 
» 7 ᾿ἀ 7 ἢ, ΄“-“ 

ἐπεθύμει πάντας ἀνθρώπους λέγειν καὶ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ. 
Ἂς , Ν Χ « ͵ “- 5 

καὶ τότε μὲν δὴ, ὁπότε καλῶς εἶχε, διαλύσαντες τὴν σκη- 
Ἂ μ4 

νὴν ἀνεπαύοντο. 

ΚΦ, Γ. 
“- 9 ε Ι Ψ “σι 52 ἊΝ 3 3 

Τη. ἢ ὑστεραίᾳ ὃ τε Κῦρος ἔπεμπε τὸν ἄγγελον ἐπι- 
στείλας ὅσαπερ ἐφη καὶ ὁ ᾿Αρμένιος, καὶ οἱ Χαλδαῖοι 
συνέπεμψαν οὺς ἱκανωτάτους ἐνόμιζον εἶναι καὶ συμπρᾶξαι 

στρατευομένων ἃ. δὴ] μὲν δὴ 1).(. 5.ν. τ΄ δεῖσθαι] δὲ ἀαα. 0.6. 
ΒΙΨΕΥ.: νομίζων Ο.10. νομίζω Δ.α. δὲ] μὲν ὮὉ. ἀπέχεσθαι] φείδεσθαι 
Β. τηρ.. 8]. τη., 1)... τηρ. Τ΄. φαίνεται 1). τηρ΄. ἃ]. τη. ἤδη ὑμᾶς α. 
20. φασιν Α. ἃ. 8.ν. τ΄ πειράσασθαι σε ποιήσειν 1). σε οἵη. ἃ. χα- 

ρισάμενος ἉἈ. α. 20. συμφέρον Β. τηρ᾽. ἀπ Βενος; δοκοίη ] δοκεῖ ἀηΐθ 
σύμφορον 1). ἔφη οτη. 1). αὐτῷ Ροδί οὐδεμίαν }. οὐδὲ μίαν" α. 
ὀφείλοιμεν ΔΑ.α. ἕνεκα 10. ἡμέτερον] ἐκείνου [). οΟΥ".. τηρ΄. σύμ- 
φορον 1). 41. ἰόντας] ἰδιώτας 1). ἐπιθυμεῖ Α.α. λέγειν Α.Ο. καὶ 
λέγειν καὶ ἀκούειν 1). καὶ ἀκούειν (α. 85. ν.Γ. 1. συνέπεμπον 1). 

ΤΟΥ] δγαηΐ, ΡΓΌΪΙΧΘ οαπμηα]αΐοαμθ τ6- τθ ον 5. γϑϑῦαὶ οἰϊδια ΔΑ}. 7, 7» 
ΤΌ ΠΘΓαχὶ, ἰοδία Η γοάοίο 5, 154, οἵ 21, αασπὶ αἴταααθ ἔογιηδ πἰαῖαν Χο- 
46. τα]! αυῖ τι. ῬΥΘ 118. Ρ]αῦ. Αὐίαχ πορβοη. 
ς.14. ΗΠ ΤΟΗ. δοκοίη] Υ. δα 1, 4, 14. 

30. σύμφορον] Ῥῖο συμφέρον 6χ 
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καὶ εἰπεῖν περὶ Κύρου τὰ προσήκοντα. ἐκ δὲ τούτου κατα- 
σκευάσας ὃ Κῦρος τὸ φρούριον καὶ φύλαξιν ἱκανοῖς καὶ τοῖς 
ἐπιτηδείοις πᾶσι καὶ ἄρχοντ᾽ αὐτῶν καταλιπὼν Μῆδον ὃν 
ῴετο Κυαξάρῃ ἃ ἂν μάλιστα χαρίσασθαι, ἀπήει. συλλαβὼν 
τὸ ἕτερον στράτευμα ὅσον τε ἦλθεν ἔχων καὶ ὃ παρ᾽ ̓ Αρ- 
μενίων προσέλαβε, καὶ τοὺς παρὰ Χαλδαίων εἰς τετρα- 

κισχιλίους, οἱ ᾧοντο καὶ συμπάντων τῶν ἄλλων κρείττονες 
4 εἶναι. ὡς δὲ κατέβη εἰς τὴν οἰκουμένην, οὐδεὶς ἔμεινεν ἔνδον [2] 
᾿Αρμενίων οὔτ᾽ ἀνὴρ, οὔτε γυνὴ, ἀλλὰ πάντες ὑπήντων 
ἡδόμενοι Τῇ εἰρήνῃ καὶ φέροντες καὶ ἄγοντες ὃ τι ἕκαστος 
ἄξιον εἶχε. καὶ ὁ ̓ Αρμένιος τούτοις οὐκ ἤχθετο, οὕτως ἂν 
νομίζων καὶ τὸν Κῦρον μᾶλλον ἥδεσθαι τῇ ὑπὸ πάντων 
τιμῇ. τέλος δ᾽ οὖν ὑπήντησε καὶ ἡ γυνὴ τοῦ ᾿Αρμενίου, 
τὰς θυγατέρας ἔχουσα καὶ τὸν νεώτερον υἱὸν, καὶ σὺν 
ἄλλοις δώροις τὸ χρυσίον ἐκόμιζεν ὃ πρότερον οὐκ ἤθελε 

3 λαβεῖν κῦρος. καὶ ὁ Κῦρος ἰδὼν εἶπεν, Ὑμεῖς ἐμὲ οὐ ποι- [4] 
ἤσετε μισθοῦ περιιόντα εὐεργετεῖν, ἀλλὰ σὺ, ὦ γύναι, 
ἔχουσα ταῦτα τὰ χρήματα ἃ φέρεις ἄπιθι, καὶ τῷ μὲν 
᾿Αρμενίῳ μηκέτι δῷς αὐτὰ κατορύξαι, ἔκπεμπε δὲ τὸν υἱὸν 
ὡς κάλλιστα ἀπ᾽ αὐτῶν κατασκευάσασα ἐπὶ τὴν στρατιάν" 
ἀπὸ δὲ τῶν λοιπῶν κτῶ καὶ σαυτῇ καὶ τῷ ἀνδρὶ καὶ ταῖς 
θυγατράσι καὶ τοῖς υἱοῖς ὅ τι κεκτημένοι καὶ κεκοσμημένοι 
κάλλιον καὶ ἥδιον τὸν αἰῶνα διάξετε" εἰς δὲ τὴν γῆν, ἔφη, 
ἀρκείτω τὰ σώματα, ὅταν ἕκαστος τελευτήσῃ, κατα- 

4 κρύπτειν. ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν παρήλασεν᾽ ὁ δ᾽ ᾿Αρμένιος [4] 
'᾽συμπρούπεμπε καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄνθρωποι, ἀνακαλοῦν- 

κατασκευάσας Ῥορρο. παρασκευάσας Α.Ὁ. ἐπιτελέσας 19. ροβῦ κῦρος. ἱἧκα- 
γνοῖς καὶ] οἷς καὶ ἴῃ Τά5. Π). 1ῃ ἱκανῶς τηπίαίατη ν]ἀθίαν. μήδων 1). ΠΟΥΓ. ἴῃ 
Βοο οὗ ἴῃ καταλιπὼν, ΡΥ. -ἥ. “κυαξάρει Α.}. ἕτερον οτα. 1). ξυμ- 
πάντων . 2. ὑπὸ πάντων ὑ ὕπαντων Ὁ). ὑΓ. ὑπ᾽ αὐτῶν ΠΟΥ. Β1Π6 Δοσϑηΐα. 
δ᾽ οὖν] δὲ Ὁ. τὸ] καὶ τὸ Ὁ. 4. ἰδὼν] λαβὼν Δ.α. ποιήσετε] 6 (8ιῖς: 
ΠΟῊ σθὴ 1. ΡΓῸ τ᾿ ΠΟΥΓ. περιόντα 1). εὖ ι 5.0. Ὁ. τὰ χρήματα ΩΤ. α. 
ἔκπεψαι. α. ῬΓ., μὶ οἵ ον δουγ.; ἔκπεμψον 1). “" τὸν] τὸν σὸν 1).α. 5.νι τ. ἀπ᾽ 
αὐτῶν] ἀπάντων Ὦ. στρατείαν 1). κεκοσμημένοι] κοσμήσεσθε 1). μενοι 

οὐ πἶν αἰ ο 

5.» 8].. 1. διάξετε] ε ῬΓΙᾺΒ ἴῃ γ85. Ὁ, ἔφη ἀρκείτω 1). ρν. α. ἔφη ἀρκείσθω 
ΟΟΙΓ. ἐφ᾽ ἣν ἂν κείσθω Α. 4. παρήλαυνεν 10. συμπρόπεμπε (ἃ. ῥτγοου 
8.0.1.» οὖ εἴ ῬΓΙΟΥῚ ἃ ΘΟΥΓ. ἰηΒουΐο, ΡΥ. 5. ν. ΘΥᾶ50. προύπεμπεν 10. Ζλλρι 
λοιποὶ Α.1,.. Οὐοπῖ. νᾶ. Βογ. ΑΙΠΔΌ. 1, 9. 2 

. φέροντες] 6 πηποῦῖθυβ απὸ [ἃ οβὺ καὶ ὅτῳ κεκοσμημένοι. Υ. αὐ Η. 
ἀναὶ Ῥουβϑδγτη 11 4αΟστιπὶ ἤπ685 ἰγαηϑὶ- ΟΥ. ὁ, 1, 12. 
τοῦ ΟΠ βο]θρδΐ ν. Ζυ]δη. Υ. Η. 1, κατακρύπτει» ἘἈδβριοϊπῃὶ δος 58- 
41. ΗΌΤΟΗ. ΡΘΡΙογα μηκέτι δῷς αὐτὰ κατορύξαι. 

8. ὅτι κεκτημένοι καὶ κεκοσμημένοι) 5Ο0ΗΝ, 
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τες τὸν εὐεργέτην, τὸν ἄνδρα τὸν ἀγαθόν' καὶ τοῦτ᾽ ἐποί- 
ουν, ἕως ἐκ τῆς χώρας ἀπῆν. συναπέστειλε δ᾽ αὐτῷ καὶ ὁ 

5 ̓ Αρμένιος στρατιὰν πλείονα, ὡς εἰρήνης οἴκοι οὔσης. οὕτω 
δὴ ὁ Κῦρος ἀπῇει κεχρηματισμένος οὐχ ἃ ἔλαβε μόνον 
χρήματα, ἀλλὰ πολὺ πλείονα τούτων ἡτοιμασμένος διὰ 

τὸν τρύπον, ὥστε λαμβάνειν ὁπότε δέοιτο. καὶ τότε μὲν 
ἐστρατοπεδεύσατο ἐ ἐν τοῖς μεθορίοις. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὸ μὲν [5] 
στράτευμα καὶ τὰ χρήματα ἔπεμψε πρὸς Κυαξάρην" ὁ δὲ 
πλησίον ἦν, ὥσπερ ἔφησεν" αὐτὸς δὲ σὺν Τιγράνῃ καὶ 
Περσὼν τοῖς ἀρίστοις ἐθήρα ὅπουπερ ἐπιτυγχάνοιεν θη- 
βίοις καὶ ηὐφραίνετο. 

6 Ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκετο εἰς Μήδους, τῶν χρημάτων ἔδωκε τοῖς 
αὑτοῦ ταξιάρχοις ὅ ὅσα ἐδόκει ἑκάστῳ ἱκανὰ εἶναι, ὅπως καὶ 
ἐκεῖνοι ἔχοιεν τιμᾶν, εἴ τινας ἄγαιντο τῶν ὑφ᾽ ἑαυτούς" 
ἐνόμιζε γὰρ, εἰ ἕκαστος τὸ μέρος ἀξιέπαινον ποιήσειε, τὸ 
ὅλον αὐτῷ καλῶς ἔχειν. καὶ αὐτὸς δὲ ὅ τι που καλὸν ἴδοι 
εἰς στρατιὰν, τοῦτο κτώμενος διεδωρεῖτο τοῖς ἀεὶ ἀξιωτά- 
τοις, νομίζων ὅ τι καλὸν κἀγαθὸν ἔχοι τὸ στράτευμα, τού- 

7 τοις ἅπασιν αὐτὸς κεκοσμῆσθαι. ἡνίκα δὲ αὐτοῖς διεδίδου 
ὧν ἔλαβεν, ἔλεξεν ὧδέ πως εἰς τὸ μέσον τῶν ταξιάρχων 
καὶ λοχαγῶν καὶ πάντων ὕσους ἐτίμα. ᾿Ανδρες φίλοι, 
δοκεῖ ἡ ἡμίν εὐφροσύνη τις νῦν παρεῖναι, καὶ ὅτι εὐπορία τις 
προσγεγένηται. καὶ ὅτι ἔχομεν ἀφ᾿ ὧν τιμᾶν ἕξομεν οὺς ἂν 

8 βουλώμεθα, καὶ τιμᾶσθαι ὡς ἂν ἕκαστος ἄξιος ἢ ἡ. πάντως 
δὴ ἀναμιμνησκώμεθα τὰ ποῖ ἄττ᾽ ἔργα τούτων τῶν ἀγα- 
θῶν ἐστιν αἴτια: σκοπούμενοι γὰρ εὑρήσετε τό τε ἀγρυ- 
πνῆσαι ὅπου ἔδει καὶ τὸ πονῆσαι καὶ τὸ σπεῦσαι καὶ τὸ 
μὴ εἶξαι τοῖς πολεμίοις. οὕτως οὖν χρὴ καὶ τὸ λοιπὸν ἄν- 

- 5 6] 

ταῦτ᾽ 1). ἀπῆν] ἐξέπεμψαν 1). καὶ ὁ] ὁ 10. στρατιὰν] καὶ στρα- 
τιὰν 1). 5. ἑτοιμασάμενος 1). ἐστρατοπεδεύσαντο 10. τὰ οἵη. Α.Ὁ. 
δὲ οπι. 1). ΡΓ. ὅπου 1). εὐφραίνετο Α.1). α. ἐφαίνετο Ὦ. ηὐφραίνετο 
τηρ-. 6. αὐτοῦ Α.α. ἑαυτοῦ 1). ὅσα] ἁ ὡς 1). ὅπως καὶ] καὶ 
ὅπως καὶ Δ.α. εἴ [ τινας οἴτινες Α. οἵ τινες α. ἄγοιντο 1). ΡΥ. α. 8. ν. Γ΄ 
ἄγειντο 1). (ΟΥΤ. ἑαυτοῖς ΔΑ. ἑαυτοῖς Θἴ οὐ 8.0.0. (ἀ., ἴῃ 40 Θγάϑαπι (αϊὰ 
ἸηΓΘΥ ε οὗ ς, οἴβὶ ἐ πο [αἰῦ υ. ποιήσειε τὸ] ποιήσαι τὸ ἴ,.. ποιήσαιτο Δ.α. 
ἴδοι τηΐθ καλὸν Α. εἴδοιεν 1). ἴδοιεν ΟΟΥ̓Τ. ἐς Δ.α. ταῦτα 1). ἐδω- 
ρεῖτο 1}. ἀεὶ οτη. 10. ὅ τι] εἰ ροϑύ δος 10). 8. ν. Γ΄ 7. ταξιαρχῶν 
Α.0.α. οὺς Ὁ. γεγένηται 1). ἄξιος ἡ] ἀξιώσῃ ΔΑ. ἀξιώσοι (. οΟΥΥ. 
τηΡ. 8. δὴ] δὲ 1, ἀναμιμνησκόμεθα Δ. ποῖ ἄττ᾽ ] ποῖα ἄττα Α.1). 
ποῖ ἄτ᾽ (. ποῖα τ᾽ Μ. 564 ἄττα τηρ. ἔργα (εἴδὶ πος ἴΐὰ ρανίϊτη γθβθούμιῃ 
Ῥαγύϊπι ονδηϊ τη τὖ νὶχ ἀρηῃοβοδίι")---γὰρ (α. τηρ΄. Γ΄. τοῦ λοιποῦ Ἐ. 
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9 Ν 3 ’ [χ4 ᾿ ᾽ “ Ν 

ὃρας ἀγαθοὺς εἶναι, γιγνώσκοντας ὅτι τὰς μεγάλας ἡδονὰς 
Ν Ν Ψ Ἂ ε 7 Ν [2 ΄“ 

καὶ τἀγαθὰ τὰ μεγάλα ἡ πειθὼ καὶ ἡ καρτερία καὶ οἱ ἐν τῷ 
΄΄ ͵7ὔ 7] 

καιρῷ πόνοι καὶ κίνδυνοι παρέχονται. 
΄ι ἃ “σ᾿ ε 53 Ν 3 “ ἥν Α ᾿ς 

9 ΚΚατανοῶν δὲ ὁ Κῦρος ὡς εὖ μεν αὐτῷ εἶχον τὰ σώματα [7] 
ς “ Ν Ν Ν ἃ 

οἱ στρατιῶται πρὸς τὸ δύνασθαι στρατιωτικοὺς πόνους 
φέρειν, εὖ δὲ τὰς ψυχὰς πρὸς τὸ καταφρονεῖν τῶν πολε- 
μίων, ἐπιστήμονες δ᾽ ἦσαν τὰ προσήκοντα, τῇ ἑαυτῶν 
ἕκαστοι ὁπλίσει, καὶ πρὸς τὸ πείθεσθαι δὲ τοῖς ἄρχουσιν 

7] 53 7 7 “ 

ἑώρα πάντας εὖ παρεσκευασμένους, ἐκ τούτων οὖν ἐπεθύμει 
5, “- ᾿ Χ 7 ΄’ Ψἤ 

τι ἤδη τῶν πρὸς τοὺς πολεμίους πράττειν, γιγνώσκων ὅτι 
3 ΄“-“ ͵ ὩΣ ΑΝ ΄ 32, Ας ἴω ΄ 

ἐν τῷ μέλλειν πολλάκις τοῖς ἄρχουσι καὶ της καλῆς παρα- 
“ » “ ψ ᾿, δου - “- σ “ "ἤ 

τοσκευῆς ἀλλοιοῦταί τι. ἐτι δ ὁρῶν ὅτι φιλοτίμως ἔχοντες, 
Ω - » , Ν ἈΣΣ , Ὧ Ν 
ἐν οἷς ἀντηγωνίζοντο, πολλοὶ καὶ ἐπιφθόνως εἶχον πρὸς 

7’ ΄σο ΄“ Ν ΄“- ΄ ΤΑ Ν 

ἀλλήλους τῶν στρατιωτῶν, καὶ τῶνδε ἕνεκα ἐξάγειν αὐτοὺς 
» ’, 3 Ν ΄ ε ΄ 5ῸΝ σ ς Ν 

ἐβούλετο εἰς τὴν πολεμίαν ὡς τάχιστα, εἰδὼς ὅτι οἱ κοινοὶ 
᾿ ᾽ὔ “ 2᾽᾿ ἊΝ Ψ μι 

κίνδυνοι φιλοφρόνως ποιοῦσιν ἐχειν τοὺς συμμάχους πρὸς 
Ἢ " 3, “ 

ἀλλήλους, καὶ οὐκέτι ἐν τούτῳ οὔτε τοῖς ἐν ὅπλοις κοσμου- 
μένοις φθονοῦσιν οὔτε τοῖς δόξης ἐφιεμένοις, ἀλλὰ “μᾶλλον 
καὶ ἐπαινοῦσι καὶ ἀσπάζονται οἱ τοιοῦτοι τοὺς ὁμοίους, νο- 

τι μίζοντες συνεργοὺς αὐτοὺς τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ εἶναι. οὕτω [8] 
Χ ΄“- Ἁ Ὗ Χ Ἂ χ 

δὴ πρῶτον μὲν ἐξώπλισε τὴν στρατιὰν καὶ κατέταξεν ὡς 
5... 7 ΄ὔ Ζ ἄν ων 3Κ “) Ν ΄, 
ἐδύνατο καλλιστὰ τε και ἄριστα, ἔπειτα δὲ συνεκάλεσε 
μυριάρχους καὶ χιλιάρχους καὶ ταξιάρχους καὶ λοχαγούς. 

οὗτοι γὰρ ἀπολελυμένοι ἦσαν τοῦ “καταλέγεσθαι. ἐν τοῖς 
τακτικοῖς ἀριθμοῖς, καὶ ὁπότε δέοι ἢ ὑπακούειν τῷ στρα- 

: “΄“ χἋ 7 5.» ἃ »ῸΝ 57) { 7 

τηγῷ ἢ παραγγέλλειν τι, οὐδ᾽ ὡς οὐδὲν ἄναρχον κατελεί- 
» ᾿ἣ ᾽’ ᾿Ν,, λξ ᾿ Ψ Ἁ 

πετο, ἀλλὰ δωδεκαδάρχοις καὶ ἑξαδάρχοις πάντα τὰ κατα- 
΄ “- ἣν “ ς- 

12 λειπόμενα διεκοσμεῖτο. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον οἱ ἐπικαίριοι, 

τἀγαθὰ] τὰ ἀγαθὰ Π.α. Ὁ: εἶχον] ει ἴὴ 785. δοῦν. Ὦ. καταῴφρο- 
νεῖν} φρονεῖν κατὰ Α.(α. ΘΟΥΤ. Υ- ἕκαστος ). ῬΥ. παρασκευασμ. Δ. 
ΤΟ. ἀντιγων. (. πολλοὶ] δὲ δα. (α. οοΥΥ. τῶνδε] τούτων δὲ Α.(. ἐν 
ὅπλοις] ἐνόπλοις 1). οοΥν., ἃ. 11. ̓ ἀπολειμμένοι ῬΥ. δἱ καταδεδέσθαι 1). 
ἦσαν Ῥοϑί Ὦος ΡΟΠΘΏ8. ἐν τοῖς] αὐτοῖς (. τῶν στρατηγῶν Δ.Ο. ΡΥ. 
κατελίπετο Ὦ. δωδεκαδάρχοις] αδ 8.γν. 6. τι. Α. 

8. πειθὼ 46 οὐοαϊοηύα ἀϊούαχη τιῦ 1ο. τῶνδε] Ἐοίοσθαν ἴδτη δᾶ ΡτΓδ- 
ΒΆΡΓΕ 2, 2. 10. Θὖ ΤΩΟΧ ΡΌ. σραθηΐ ααδτη δα βθαιθηία εἰδὼς ὅτι 

9. ἑώρα] ϑίχαοσίαγοο περ] ροηΐα οἷα --- ποιοῦσιν. 
60 40 ΒοΙΙΡΙΟΥ ΟΥ̓ΑΙ]ΟΠΪ8 1ΠΙ τὴ 11. ἀριθμοῖς] Ἀδοθηδι8 ΘΟρΙ ΔΓ ΙΏ 
Θποτηοο ἔθοϊββθί ΟὈ] 8. οταῦ Ῥγορίο ἀ] οἰ. 
ἸηςοΡΡοβὶία. Ἴ 1115 ]οοι5}}.1.5,5.22. 

Ι, 
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παράγων αὐτοὺς ἐπεδείκνυ τε αὐτοῖς τὰ καλῶς ἐ ἔχοντα. καὶ 
ἐδίδασκεν ἢ ἢ ἕκαστον ἰσχυρὸν ἦν τῶν ΄συμμαχικῶν. ἐπεὶ δὲ 
κἀκείνους ἐποίησεν ἐρωτικῶς ἔχειν τοῦ ἤδη ποιεῖν τι, εἶπεν 

σι ΄- Ἁ 3 ’ » Ἂ γ' 

αὐτοῖς νῦν μὲν ἀπιέναι ἐπὶ τὰς τάζεις καὶ διδάσκειν ἕκα- 
Ἁ ἐς ΄σι “ ϑ. 4 » 7 σι 

στον τοὺς ἑαυτοῦ ἄἀπερ αὑτὸς ἐκείνους, καὶ πειρᾶσθαι ἐπι- 
ὁ » ἴω “ “. 7 

θυμίαν ἐμβαλεῖν πᾶσι τοῦ στρατεύεσθαι, ὅπως εὐθυμότατα 
πάντες ἐξορμῷντο, πρῷ δὲ παρεῖναι ἐπὶ τὰς Κυαξάρου 

τ θύρας. τότε μὲν δὴ ἀπιόντες οὕτω πάντες ἐποίουν. τῇ δ᾽ 
ὑστεραίᾳ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ παρῆσαν οἱ ἐπικαίριοι ἐπὶ θύραις. 

Χ 7 5 ε ΡΞ 9 Ν Ἀ κ ΄ 
σὺν τούτοις οὖν ὁ Κῦρος εἰσελθὼν πρὸς τὸν Κυαξάρην 

7 ΄ κι 

ἤρχετο λόγου τοιοῦδε. 
ΟῚ 3 5 7 

Οἶδα μὲν, ἔφη, ὦ Κυαξάρη, ὅτι ἃ μέλλω "λέγειν σοὶ 
ν ΄ » Ἁ -“ ΧΟ ε ΄“΄ 

πάλαι δοκεῖ οὐδὲν ἧττον ἢ ἡμῖν" ἀλλ᾽ ἴσως αἰσχύνει λέ- 
΄ι Ἁ “ 5 ᾽ὔ Φ ΓΩ «ς ΄σι 3 ΄ 

γειν ταῦτα, μὴ δοκῇς ἀχθόμενος ὅτι τρέφεις ἡμᾶς ἐξόδου 
σι 3 ν “" Ἂν ΄σ- Ν Ἁ σι 

14 μεμνῆσθαι. ἐπεὶ οὖν σὺ σιωπᾷς, ἐγὼ λέξω καὶ ὑπὲρ σοῦ 
καὶ ὑπὲρ ἡμῶν. ἡμῖν γὰρ δοκεῖ πᾶσιν, ἐπείπερ παρεσκευ- 
άσμεθα, μὴ ἐπειδὰν ἐμβάλωσιν οἱ πολέμιοι εἰς τὴν σὴν 
χώραν, τότε μάχεσθαι, μηδ᾽ ἐν τῇ φιλίᾳ καθημένους ἡμᾶς 

15 ὑπομένειν, ἀλλ᾽ ἰέναι ὡς τάχιστα εἰς τὴν πολεμίαν. νῦν 
μὲν γὰρ ἐν τῇ σῇ χώρᾳ ὄντες πολλὰ τῶν σῶν σινόμεθα 

,ὔ ἉΟ 3 Ν Ἷ δ “" 

ἄκοντες" ἢν δ᾽ εἰς τὴν πολεμίαν ἴωμεν, τὰ ἐκείνων κακῶς 
7 [2 7 7 σι Ἁ Ας σι [4 

τόποιήσομεν ἡδόμενοι. ἔπειτα νῦν μὲν σὺ ἡμᾶς τρέφεις 
Ἂν “ ἊᾺ Ρ᾽».,.9 ΄ ΄ 3 

πολλὰ δαπανῶν, ἢν δ᾽ ἐκστρατευσώμεθα, θρεψομεθα ἐκ 
“ ,ὔ 5 Ἁ :] Ἧ 7 ᾿ 35) 

τῇ τῆς πολεμίας. ἔτι δὲ εἰ μὲν μείζων τις κίνδυνος ἔμελλεν 
εὖ νὰ 53 3 “σ΄͵ Δ 3 ’΄ » Ν 5: ,ὔ 53 ε 

ἡμῖν εἶναι ἐκεῖ ἢ ἐνθάδε, ἴσως τὸ ἀσφαλέστατον ἣν αἱρε- 
7 ΄- δ Ἁ “- 7 “ ι 

τέον. νῦν δὲ ἴσοι μὲν ἐκεῖνοι ἔσονται, ἣν τε ἐνθάδε ὑπο- 
», Χ 7 “ “ 3 “- 

μένωμεν ἣν τε εἰς τὴν ἐκείνων ἰόντες ὑπαντῶμεν αὑτοῖς" 
5) Ἁ ε σι 57 7 5) ΕῚ , » 4 » 

ἴσοι δὲ ἡμεῖς ὄντες μαχούμεθα, ἣν τε ἐνθάδε ἐπιόντας αὖ- 
Ἂ 7] 57 3 7 ὕ τὰ ’, 

τοὺς δεχώμεθα ἣν τε ἐπ᾿ ἐκείνους ἰόντες τὴν μάχην συν» 

1ὶ ἐπεδείκνυέ τε Α.6. ἐπεδεικνύετε οοΥΥ. ἴῃ υῦ. Ὁ. καὶ ἐκείνους Δ. α. 
πειρᾶσθαι] αὐτοὺς Δα. 1).(ὐ. τηρ. Τ΄. ἐμβάλλειν Ἀ.6σ. ΡΊ πρωί. 
δὲ] δὲ καὶ Α.Εα. θήρας 1). ΤΥ. 13. οὕτω πάντες] οὕτω Ὁ). ἐπί- 
κουροι Α.(.. σΟΥΥ. τηρ΄. θύραις] τὰς θύρας 1). ἐλθὼν Α.α. ἤρξατο Ὦ; 
ἢ ΟΙΏ. Αλίας ἈΥ. ΤΑΡΥὶ αἰσχύνῃ. ταῦτα] αὐτὰ 10. 14. καὶ ὑπὲρ σοῦ] 
ὑπὲρ σοῦ 1). ἐπείπερ] ἐπεὶ Δ.α. 16. χώρᾳ]. πόλει Ὁ). πολεμίων ἃ. 
ΌΤΙ. Β. υ: ποιήσωμεν 1). τό. νῦν] δὲ νῦν 10. τρέφης α. ΟΙΤ. 
εν. ἐκστρατευσώμεθα 0. “ἐκστρατευώμεθα Α. 6. 17. εἰ] ἢ ἢν ἴσ- 
ἡμῖν ὁ κ. ἔμελλεν 1). ἢν αἱρετέον α. ΟΟΥΤ. οὗ ἂν 85.ν.Ὁ. εἶ ἂν αἱρητέον 1, 
εἶναι ῥητέον Α.α. ρ. ἦν τε---ἦν] ἐάντε----ἐάν 1). ῬΥΙΟΥῚ ἸΟοΟ. ἐπιόντας αὐὖ- 

τοὺς δεχώμεθα 1). ἐπιόντες αὐτοῖς ἷς μαχώμεθα Α.α., αὶ ους δεχω 85. .1. ἐκεί- 
νοις (ἃ. ΘΟΙΤ. συνάπτομεν 

[9] 
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᾿ μ ᾽ὔ ε “- Ν , 8 

18 ἀπτώμεν. πολὺ μέντοι ἡμεῖς μεν βελτίοσι καὶ ἐρρωμενε- 

στέραις ταῖς ψυχαῖς τῶν στρατιωτῶν χρησόμεθα, ἢ ἢν ἴωμεν 
ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς καὶ μὴ ἄκοντες ὁρᾶν. δοκῶμεν τοὺς πολε- 
μίους" πολὺ δὲ κἀκεῖνοι μᾶλλον ἡμᾶς φοβήσονται, ὃ ὅταν 

ἀκούσωσιν ὅτι οὐχ ὡς φοβούμενοι πτήσσομεν αὐτοὺς οἴκοι 
καθήμενοι, ἀλλ᾽ ἐπεὶ αἰσθανόμεθα προσιόντας, ἀπαντῶμέν 
τε αὐτοῖς, ἵν ὡς τάχιστα συμμίξωμεν, καὶ οὐκ ἀναμένομεν 
ἕως ἂν ὴ ἡμετέρα χώρα κακῶται, ἀλλὰ φθάνοντες ἤδη δη- 

Ἶ οὐ ΕΡΤ' ἣν ἐκείνων ἢν. καίτοι ἔϊ εἴ ἐρὴν ἐκείνους ἐν 0- δ ᾽ 

20 ὃ μὲν οὕτως εἶπε" 

21 

βερωτέρους ποιήσομεν, ἡμᾶς δ᾽ αὐτοὺς θαρραλεωτέρους, 
πολὺ τοῦτο ἡμῖν ἐγὼ πλεονέκτημα νομίζω, καὶ τὸν κίνδυ- 
νον οὕτως ἡμῖν μὲν ἐλάττω λογίζομαι, τοῖς δὲ πολεμίοις 

μείζω ἰ πολὺ ἂν μᾶλλον ]. καὶ ὃ πατὴρ ἀεὶ λέγει καὶ σὺ 
φὴς, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ πάντες ὁμολογοῦσιν ὡς αἱ μάχαι κρί- 

νονται μᾶλλον ταῖς ψυχαῖς ἢ ταῖς τῶν σωμάτων ῥώμαις. 

μὲν, ὦ Κῦρε καὶ οἱ ἄλλοι Πέρσαι, ἐγὼ ἄχθομαι ὑμᾶς τρέ- 
φων μηδ᾽ ὑπονοεῖτε᾽ τό γε μέντοι ἰέναι. εἰς τὴν πολεμίαν 
ἤδη καὶ ἐμοὶ δοκεῖ βέλτιον εἶναι πρὸς πάντα. ᾿Ἐπεὶ 
τοίνυν, ἔφη ὃ Κῦρος, ὁμογνωμονοῦμεν, συσκευαζώμεθα 
καὶ ἣν τὰ τῶν θεῶν ἡμῖν θᾶττον συγκαταινῇ, ἐξίωμεν ὡς 
τάχιστα. 

» Ζ ΄- ἃ , ΚῚ ΨῪ' 

Εκ τούτου τοῖς μὲν στρατιώταις εἶπον συσκευάζεσθαι" [τ1] 
δὲ Κῦρος ἔθυε πρῶτον μὲν Διὰ βασιλεῖ, ἔπειτα δὲ καὶ 

18. Αηΐδ μέντοι ογαϑὶ [ογΐαββθ γε Ὠ., φαοᾶ ροϑί μέντοι δαἃ. Η. 
.6α. δοκῶμεν ὁρᾶν 1). φυβηδήσονται ). ὡς 5.0. ἃ]. τη. Ὁ. πτή- 
σομεν 1).α. ἀναμένωμεν 10. 19. ποιήσωμεν 1)... αὐτοὺς] 
ἑαυτοὺς 1). τοῖς 5.ν. οἴ συλιξ ῥέοι δὲ . πολὺ γὰρ μᾶλλον 1). Πε]δξ ΒΟΠΠΕὶ- 
ἀΘ. 8. υλρν Α.α. μάχαιραι (.., ΠΟΥΤ. τηρ΄. Τ. [ἄδῃη κρίνονται, αὖ ν]ἀοίαγ, 

8]. τῇ., αὐ ρ' ροβί μάχαι ξοτίαβ86 βρθοΐοί 84 ῥώννυνται ῬΥῸ κρίνονται Ροβί μα ἴῃ 

μὲν οἵη. 

Κυαξάρης δὲ ἀπεκρίνατο, ᾿Αλλ᾽ ὅπως [10] 

ΤΊΔΤΡ. ̓ ρᾷ. ΒίΘρῆ. ΖΟ. ἀλλὸ πῶς 1). οὖ ο 1ῃ ΓΤ88. 
συσκευαζόμεθα }). Ἢ: 
ὁ δὲ] ὁ Ὁ. 

10. ταῖς ψυχαῖς) Οοηΐ. ΑἸΔ. 2.1, 
»ΒΌΝ, χαῖς: ᾿ 

20. ἢν--- θᾶττον] (ΟὨμίηι ργίηνμηι αἰϊὶ 
οἱ ατισιγῖα αὐαϊωογέπέ. ὥς ἐπειδὰν νεΕ] 
ἐπειδὴ τάχιστα εδῖ ΒΌΡΓΑ 1, 3, 14; 1, 
5». ὅ; Ρ», 4: 21, ἐπεὶ τάχιστα Τῇὴοχ 
5... 22. (ὐοΙηραγδῦϊνο Αμαν ὅν,» 
20: ἮΑν θᾶττον ἐκεῖ γενώμεθα, ἀξνερα 
ἐξιέναι. πάλιν" 56 , ἃ. Ὁ: ᾿Επειδὰν 
τάχιστα, ἡ στρατεία λήξῃ: εὐθὺς ἀπο- 

συγκατενῇ 1). ΘΟΥΓ. τηρ΄. οὗ 5... 
διὶ---Θεοῖς] ἀκαθάρτοις δαίμοσιν 1). τηρ. 

τρέφων ὑ ὑμᾶς 0. 
21. εἰπὼν 10. 

πέμψει αὐτόν. ΒΟΉΝ. ΑἸϊα οοτηρα- 
ΤΑῦΝΙ Θχϑιηρὶα βυπῦ δρᾶ Ρ]αΐοποπι 
οὔ 81108. 

21. Διὶ βασιλεῖ] Βδρὶοθ σοπί!β δπιο- 
[ΟΥἹ οὐ ραίσομο. [ἋἊἄθπὴ ἰδηααδη ρᾶ- 
Ὑ1886. ὑπιίου οἵ ρϑίσο 5 8. 22, οἵ 8, 7: 
3, πατρῷος αἸοϊίαγ. [λατῖιβ ἀραα ΡΠι- 
ἰΔγομστη μ᾿. 228 Εἰ: Ζεῦ πατρῷε Περ- 
σῶν καὶ βασίλειοι θεοί. (Οὐοπί. Ατ- 
ΤΊ ΔΠΔΌ. 4, 2ο. Ξ56ΗΝ. 

2 
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΄“΄“ ΕΥ̓ σι ἉᾺ 9 ΄“ “ ἂν 5 ΄ 57 « 

τοῖς ἄλλοις θεοῖς, οὺς ἡτεῖτο ἵλεως καὶ εὐμενεῖς ὄντας ἡγε- 
΄ ,ὔ ““ Ἂν Ν ’, Χ 

μόνας γενέσθαι τῇ στρατιᾷ καὶ παραστάτας ἀγαθοὺς καὶ 
Ψ ᾿ [4 “ » “ [Ά 

22 συμμάχους καὶ συμβούλους τῶν ἀγαθῶν. συμπαρεκάλει 

23 

᾿ . “ 7 ἠέ 

δὲ καὶ ἥρωας γῆς Μηδίας οἰκήτορας καὶ κηδεμόνας. ἐπεὶ 
δ᾽ ἐκαλλιέρησε καὶ ἀθρόον ἣν αὐτῷ τὸ στράτευμα πρὸς 
τοῖς ὁρίοις, τότε δὴ οἰωνοῖς “χρησάμενος αἰσίοις ἐνέβαλεν 
εἰς τὴν πολεμίαν. ἐπεὶ δὲ τάχιστα διέβη τὰ ὅρια, ἐκεῖ αὖ 

Ν (: εχ “ ᾿ Χ , ν᾿ ὦ 9 
καὶ Τὴν ἱλάσκετο χοαῖς καὶ θεοὺς θυσίαις καὶ ἥρωας Ασ- 

΄ Υ - Ἁ ΄ 53 

συρίας οἰκήτορας ηὐμενίζετο. ταῦτα δὲ ποιήσας αὖθις Διὶ 
4 57, Ἂν ΒΥ 32 “ 5 Γ᾿ 5 ὯΝ 

πατρῴῳ ἔθυε, καὶ εἰ τις ἄλλος θεῶν ἀνεφαίνετο, οὐδενὸς 
3 

ἡμέλει. 
3 Ἁ ζω ΄“- 5 Ἂν Ἂν Ἄ Νὰ 

Ἐπεὶ δὲ καλῶς ταῦτα εἶχεν, εὐθὺς τοὺς μὲν πεζοὺς 
7 Ἂ Ἂ 7 ΄“- 

προαγαγόντες οὐ πολλὴν ὁδὸν ἐστρατοπεδεύοντο, τοῖς δ᾽ 
ν᾽ Χ ’ 7 Χ 

ἵπποις καταδρομὴν ποιησάμενοι περιεβάλοντο πολλὴν καὶ 
Ν Χ ε ’ 

παντοίαν λείαν. καὶ τὸ λοιπὸν δὲ μεταστρατοπεδευόμενοι 
7 “4 ἴω Ψ 

καὶ ἔχοντες ἄφθονα τἀπιτήδεια καὶ δῃοῦντες τὴν χώραν 
3 ᾽ὔ δ Ι͂ δι. ἂν Ν “4 5 ᾿ 

24 ἀνέμενον τοὺς πολεμίους. ἡνίκα δὲ προσιόντες ἐλέγοντο 

25ὰ 

3 ΄7ὔ 3 ε σ΄ «Ὁ ΕῚ 7] Ψ Ν ε ΄“ Ψ 

οὐκέτι δέχ ἡμερῶν ὁδὸν ἀπέχειν, τότε δὴ ὁ Ἰζῦρος λέγει, 
“- 7 " χει ΄ι΄ ΄σ΄ι 

Ὦ Κυαξάρη, ὥρα δὴ ἀπαντᾶν καὶ μήτε τοῖς πολεμίοις 
΄σι᾿ 7 ΄ι 7 νὰ Χ 

δοκεῖν μήτε τοῖς ἡμετέροις φοβουμένους μὴ ἀντιπροσιέναι, 
δ᾽ “ Σ “ 5 δ, , 5 Ν Ἁ 

ἀλλὰ δῆλοι ὦμεν ὅτι οὐκ ἄκοντες μαχούμεθα. ἐπεὶ δε 
ταῦτα συνέδοξε τῷ Κυαξάρῃ, οὕτω δὴ συντεταγμένοι προ- 
ἧσαν τοσοῦτον καθ᾽ ἡμέραν ὅσον ἐδόκει αὐτοῖς καλῶς 
ἔχειν. καὶ δεῖπνον μὲν ἀεὶ κατὰ φῶς ἐποιοῦντο, πυρὰ δὲ 

ἄλλοι α. ργ. οὗς] καὶ Ὁ. ἡγεῖτο Α.Ὁ. ργ. γίνεσθαι 10. γῆς] 
τῆς Α.Ο. ργ. 22. μηδείας 1). δὲ καλλιέρησαν Α.(., απαθ πος ἢ 
ἐκαλλιερήσατο ΟΠ ΠοΙαοΥα8. [η΄ ι οὕ ε ογαβδιὺ αυϊα 1). καὶ] τε 
καὶ 10. ἐνέβαλλεν 1). καὶ ἥρωας] καὶ 5.ν. Ὦ. ΤΑΡΥῚ εὐμενί- 
ἕετο. δὲ] δὴ α΄. 5. ν.1.» ΟἿΏ. ΤΥ. ἐφαίνετο }. 22. ἐπεὶ δὲ 
ταῦτα ἐποίησαν, εὐθὺς τοῖς μὲν πεζοῖς προαγαγόντες πολλὴν ὁδὸν 1). προσα- 
γαγόντες Δ. ἐστρατοπεδεύσαντο Ὁ. ποιήσαντες 1). περιεβάλλοντο 
Α. Ὁ. αὶ ΤΑΡΥΪ τὰ ἐπιτήδεια. δὲ] δὴ Α, 24. ἰόν- 
τες 10. κυαξάρει Τ,. ἀπατᾶν 1). ΡΓ. ἐξαπατᾶν Ε. εἰ ν 8. ν. Τ΄. 
ἐξαπαντᾶν Ἀ. φοβουμένοις 1). ΡΥ. 25. κυαξάρει 1). ΡΥ. συντ.] 
ἀεὶ Δα 4. 10. ΤΌ Υ] προήεσαν, 564 προ ΠΣ Ων 96. ΥΥ: αἰεὶ Α.α. 
πυρὰν οὐτὰ Ραποῖο 88}} ν 1). α ᾿Ἰηβουϊῦ ἀηρτιϑία οὖ ἔογῦ, ἴῃ Πιαγὰ (., αὖ ΡΥ, νἱ- 
461] Ροβϑὶῦ πυρί. 

22. γῆς Μηδίας] Οοῃηξ. 2,11,1. περιεβάλοντο λείας πλῆθος, τοίοετύ Α- 
ἀνεφαίνετο] ὩΙρηΙΠοα θα ἃ0 ἴη- ὈΓΘΒΟΠΪΙΒ. 

60]18 ν6] ἃ τηδρὶβ. (ὐηΐ. 7, 5. 57: 8» μεταστρ.] Οοπῇ, ΠοΙρ. ἴμΔο. 12, 5. 
4,11, οὖ ΄ηἴτῶ 34. ΖΕΙΙΝ, 25. Ἰθοϊπη τορϑί ἴῃ Απαραβὶ, Ὑ ν: 

22. καταδρομὴν π.] ἤπς ϑ'υϊάοο ρ]. 18, Ἐξ Η. ν. 6, 2, 290. Οοηΐ. ΠΟΥ͂Ν 
Περιεβ. Οἱ δὲ καταδραμόντες τὴν χώραν [λὰ8 4, 338 5864ᾳ. ΘΟῊΝ. 

[12] 

[13] 
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5, ἧς 

νύκτωρ οὐκ ἔκαον ἐν τῷ ̓ στρατοπεδῳ" ἐμπροσθεν μέντοι 
τοῦ στρατοπέδου ἐ ἔκαον, ὅπως ὁρῷεν μὲν εἴ τινες νυκτὸς 
προσίοιεν διὰ τὸ πῦρ, μὴ ὁρῷντο δ᾽ ὑπὸ τῶν προσιόντων. 

͵7ὔ Ἁ ἐν ΕῚ σ΄ ,: 3 “ 

πολλάκις δὲ καὶ ὄπισθεν τοῦ στρατοπέδου ἐπυρπόλουν 
’; ΄ι [γ2 ᾿᾽᾿ "4 Ν Ζ 

ἀπάτης ἕνεκα τῶν πολεμίων: ὥστ᾽ ἐστιν ὅτε καὶ κατά- 
Ν Ν “ Ἀ Ν 

σκοποι ἐνέπιπτον. εἰς τὰς προφυλακὰς αὐτῶν, διὰ τὸ 
ὄπισθεν τὰ πυρὰ εἶναι ἔτι πρόσω τοῦ στρατοπέδου οἰόμενοι 
εἶναι. 

26 Οἱ μὲν οὖν ̓ Ασσύριοι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς, ἐπεὶ ἤδη ἐγγὺς [14] 
ἀλλήλων τὰ στρατεύματα ἐγίγνετο, τάφρον περιεβάλοντο, 

ὅπερ καὶ νῦν ἔτι ποιοῦσιν οἱ βάρβαροι βασιλεῖς, ὅπου ἂν 
Ἄ ,ὔ ’ 3 ΄- τ λ 

στρατοπεδεύωνται, τάφρον περιβάλλονται εὐπετῶς διὰ τὴν 
! Ν , .« ἈΝ ’ὔ ν 

πολυχειρίαν: ἴσασι γὰρ ὅτι ἱππικὸν στράτευμα ἐν νυκτὶ 
πύθεν,,, 3 Ν ΄ “ Ν ἤ 

ταραχώδες ἐστι καὶ δύσχρηστον ἄλλως τε καὶ βάρβαρον. 
27 πεποδισμένους ΤΕ “γὰρ ἔχουσι τοὺς ἵππους ἐπὶ ταῖς φάτ- 

ναίς, καὶ εἴ τις ἐπ᾿ αὐτοὺς ἴοι, ἔργον μὲν νυκτὸς λῦσαι ἵπ- 
πους, ἔργον δὲ χαλινῶσαι, ἔργον δ᾽ ἐπισάξαι, ἔργον δὲ 

7 3 ᾽ὔὕ ,. "ἫΝ νδ ᾧ 3 ᾿ Ἀ 

θωρακίσασθαι, ἀναβάντας δ᾽ ἐφ᾽ ἵππων ἐλάσαι διὰ στρα- 

ἕκαον ἃ. ΡΓ.» ἔκᾳον ΠΟΥ. Γ.» ΘἴΒ1 ΙΠΟΧ ἔκαιον. προΐοιεν 1). ὁρῷεν] ὁ ὁ- 
ρῷντο Ὁ. ΡΥ. μὴ] καὶ Α. ὄπιθε νΕ] ὄπισθε 1). ᾿γ. ἐπὶ πρόσω ΔΑ. 
ἔτι πόρρω 1). ἐπιπρόσω 6. 26. ἐπεὶ ἤδη] ἐπειδὴ Ὁ). ἐγίγνετο] ἐγί- 
γνοντὸ Α.. περιεβάλλοντο 1). ὅπου ἂν] ὁπόταν ἢ)... τπηρ΄. Υ. στρα- 
τοπεδεύονται Α. ΡΓ.. αὖ ν]ἀοίαν, 9). ΡΥ. α΄. ΡΥ.» ΟΟΥΤ. 85. ν. 1. δύσοιστον Δ. τ 
ὅτ, δύσχρηστον ΘΟ ΝΠ. ἢ. ἄλλως τε οἵη. Δ. 6. τηρ'. Γ΄. δ .. τ 
οτῃ. Ὦ. ἐπειράξαι ἃ. ΟἸίαηΐ ῬΟΙΙυχ 7, 186, εἰ οχ ἢ. 1. 5010]. Β0α]. Δ 
8. 2.5 Δ}. ἐπιθωρακ. 1).α. 5. ν.Γ. ἀναβάντα 1}. ἵππον Δ... ΠΟΥΤ. 
ἱππέων 10. τοῦ στρατ. 19. 

26. ποιοῦσιν---περιβάλλονται Βὰ- 25. δίδἼοοαβ ἴη0θ}" τηπ]ρθη τη ἴτη- 
ΤΙΡΙά65. Ηγϑο]α. 1717: Μηδ᾽ ὅπερ φι- ΡΘΕ 50] 188 [1586 1ὴ γερο ἀοοοί 
λεῖτε δρᾶν, πάθης σὺ τοῦτο, τοὺς ἀμεί- [Ιἀν]ΠΟη ᾿πίο ΤΠθοογιύθα 25, 102. 
νονας παρὸν φίλους ἑλέσθαι, τοὺς κα- 5ΟΗΝ, 
κίονας λάβης. (ὑοῃῖ. 8, 1, 6 οχίν. θωρακίσασθαι] Ἦος νεγῦυπη απδη- 
ΑΠΔΌ. 7, 3. 22: Πρῶτος τοῦτο ἐποίει ΠΙΆ ΟΠΠΠ65 ἸΠ ΟΓΡΓοίΘ5 86] Θ6Π108 Υ6- 
Σεύθης, ἀνελόμενος τοὺς---ἄρτους δι- ἰοιπηΐ, α108 ἸΔΠ1Π18. ἴθΥΓΟῚ5. ἘΔΓΘΙ 86 
έκλα. Ὅιο ΟἾγ. ΟΥ. 21, νο]. 1. 9. 502. ΘΟΠΠΘΧΙΒ ἰθοΐοβ [π1586 ΠΟΥΙΤΩΠ5 ΘΧ 

βάρβαροι) ῬοΥδθο οἰϊδιη, ἰθδία Χθ- Οὐτγῇο 3, 11, οὖ 4, 99, ΤΠ] ἰαπηθη δα 
ΠΟΡΠΟΙΙΒ ΑΠαΌΔΒ] 5, 4, 25- δερθ- δαυϊίθβ 0505 τοίου απ ρούϊι8 να 6- 
{{π|582, 1Ο: “ῬδΥβ886 ᾿πηϊδηΐθ8 ΒΟυηθΠΟ5 ἴπτ. ΡΥ ΘΠ]ΠῚ, 51 ΘΩῸΟΒ 16801- 
ατιοῦ!Β 05515 σαβίγα σοηϑοιηϊ.᾽ 1906- ΟΟΥ̓Β. 05 ψο] ἰββοῦ ΧπΟΡΠΟΗ, ἐπιθω- 
Ῥεραῦ ἱπηαΐουτθβ Βουηᾶποβ αἴσογθ, ρακίσαι γ6] θωρακίσαι αἸχιδδοῖ : ἀθ᾽η 48 
5ΟΌΗΝ, Οτεθοὶ νϑῦῸ ἴοββοο ἀποθθθθ Ἰοουῦβ ΑΠπδΌ. δηΐθα οἰξαίταβ [46 πὶ 581|8- 
ἸΔΌοτ τα Γαρὶοηΐοβ ἰΙοοα Πδΐατα τητιηϊΐα ἃογα6 νἹαδίαυν: Δεῖ ἐπισάξαι τὸν ἵππον 
ΘΠ σοθαηΐ. Υ΄. ῬοΙγ. 6,42. ΖΕΌΝ, καὶ χαλινῶσαι δεῖ, καὶ θωρακισθέντα 

27. πεποδισμένους] ὅο ἰθΙΏΡΟΙΘ ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν ἵππον : ἀθῃΐητιθ 1086 
Ῥουβαὰβ δοάθῃη ΤΊΟΥΘ τι805 ϑῖγαῦ Ὁ- ΧοπΌρΡΠοη ΑΠδθᾶ5. 2, 2, [4: θωρακί- 
ἸΘΑΥΒ. ΠΠΠΘΥΔΥ Ρ. 572. οὖ τϑρϑϊ ἐεσθαὶ ἀ6 ρεαϊζα ὑπογδοθῖλ ᾿παπθηΐθ 
ΧΟΠΟΡΠΟΠ’ ΠΑΥΓΔΙΟΠΘπὶ ΔΏΔΡ. 3, 4, αἰχιι, 5ΌΗΝ, Αἀ υἱτοβααθ τϑίευσα 
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τοπέδου παντάπασιν ἀδύνατον. τούτων δὴ ἕνεκα πάντων 
καὶ οἱ ἄλλοι καὶ ἐκεῖνοι τὰ ἐρύματα περιβάλλονται, καὶ 
ἅμα αὐτοῖς δοκεῖ τὸ ἐν ἐχυρῷ εἰναι ἐξουσίαν παρέχειν ὅταν 

48 βούλωνται μάχεσθαι. τοιαῦτα μὲν δὴ ποιοῦντες ἐγγὺς ἀλ- [15} 
λήλων ἐγίγνοντο. ἐπεὶ δὲ προσιόντες ἀπεῖχον ὅσον παρα- 
σάγγην, οἱ μὲν ᾿Ασσύριοι οὕτως ἐστρατοπεδεύοντο ὥσπερ 
εἴρηται, ἐν περιτεταφρευμένῳ μὲν καταφανεῖ δὲ, ὁ δὲ Κῦρος 
ὡς ἐδύνατο ἐν ἀφανεστάτῳ, κώμας τε καὶ γηλόφους ἐπί- 
προσθεν ποιησάμενος, νομίζων πάντα τὰ πολέμια ἐξαίφνης 
ὁρώμενα φοβερώτερα τοῖς ἐναντίοις εἶναι. καὶ ἐκείνην μὲν 
τὴν νύκτα ὥσπερ ἔπρεπε προφυλακὰς ποιησάμενοι ἑκάτε- 
ροι ἐκοιμήθησαν. 

50 τ Τὴ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ μὲν ᾿Ασσύριος καὶ ὁ Κροῖσος καὶ οἱ [16] 
ἄλλοι ἡγεμόνες ἀνέπαυον τὰ στρατεύματα ἐν τῷ ἐχυρῷ" 

Κῦρος δὲ καὶ Κυαξάρης συνταξάμενοι περιέμενον, ὡς εἰ 
προσίοιεν οἱ πολέμιοι, μαχούμενοι. ὡς δὲ δῆλον ἐγένετο 

ὅτι οὐκ ἐξίοιεν οἱ πολέμιοι ἐκ τοῦ ἐρύματος οὐδὲ μάχην 
ποιήσοιντο ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ μὲν Κυαξάρης καλέσας 
τὸν Κῦρον καὶ τῶν ἄλλων τοὺς ἐπικαιρίους ἔλεξε τοιάδε' 

30 Δοκεῖ μοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ὥσπερ τυγχάνομεν συντεταγμέ- 
νοι οὕτως ἰέναι πρὸς τὸ ἔρυμα τῶν ἀνδρῶν καὶ δηλοῦν ὅτι 
θέλομεν μάχεσθαι. οὕτω γὰρ, ἔφη, ἐὰν μὴ ἀντεπεξίωσιν 
ἐκεῖνοι, οἱ μὲν ἡμέτεροι μᾶλλον θαρρήσαντες ἀπίασιν, οἱ 
πολέμιοι δὲ τὴν τόλμαν ἰδόντες ἡμῶν μᾶλλον φοβήσονται. 

41: τούτῳ μὲν οὕτως ἐδόκει. ὁ δὲ Κῦρος, Μηδαμῶς, ἔφη, πρὸς [17] 

μὴ μάχεσθαι 1). 28, γηλόφους Ὁ. γεωλόφους Α.1).α. ἐπίπροσθε 
Α.}. ργ. πολεμικὰ Ὁ. ἐξαίφνης ἱπίον οἵ α ΤἸιδίθγαμη ογαβϑὶῦ Ὁ. 
ἔπρεπε] ἔμπροσθεν Δ. οἵ, τὖ ν 6.1 ροίοϑί, (α. ΡΥ.» ἴῃ απο ἔπρεπε ΡΆ11110 ὨΙΡΤΊΙΟΤῚ 
αἰγδτηθπίο βουιρύατη ριοᾶθγο ν᾽ ἀθῦαυ σουγθοίογθιῃ θὔϊδιη 165. Ῥαι1110 ΔΠ1ΓῸΥ 
ῬΙηρθηΐθῃ, δἴϑι ΠΟ] Αἰἤυτηδῦὸ ΠΟῚ 6888 ὈΓΙΠΊΦΘ. ΤΔΏ15, 1188 ΠΟῚ ΘΓ888, 86 
δ] αἴ ἔππουϊῦ ἤθΟΘ65856 δϑῦ, 851 ἔπρεπε δϑύ ββοηαθ. φυλακὰς προποιησάμενοι 
Α.α. 20. ὁ κροῖσος] κροῖσος 10. οἱ οτὴ. 10. περιέμενον οτη. Δ.᾿ 
ὅτι (α. τηρ. Υ. ποιήσαιντο ), ἐν οἴη. ). τῶν ἄλλων τοὺς ἐπικαιρίους Ἀ. 

Ἁ ,, “ » ,, χ Α ᾿, ΑΝ ᾽ , Α 

τοὺς ἄλλους τῶν ἐπικαιρίων α. τοὺς ἄλλους τοὺς ἐπικαιρίους 1). τοιάδε οτη. ἃ. 
20. ἔφη οἵη. ἃ. πρὸς τηρ. 19). ἐὰν] ἐπειδὰν 10. Ῥγ. : μὲν] μὲν οὖν α. 
θαρρήσαντες] τες ἴῃ τὰϑ. δ ᾿πτα ἢ. ἀπίασιν] ἐπιᾶσιν Δ. ἀπιᾶσιν . ργ., οἵ 
ε 8... ἀν ἀπιᾶσιν 1)., Ἰηβογίο ἃ ΘΟΥΤ. ἐ. οἱ δὲ πολέμιοι 10. τόλμην ἰδό- 
τες Δ. ΤΑΌγν] φοβηθήσονται. 21. ἔφη μηδ. Ὁ. 

Ἰιοοῦ, αὖ 6, 1 Ἐ0ι: Περὶ τοὺς τεθωρα- λακὰς καταστησάμενοι, ὡς ἔδει, ἐκοιμή- 
κισμένους ἵππους τε καὶ ἱππέας. θησαν. ὅΟΗΝ, 

στρατοπέδου 1)6 ἃγίϊοι]0 ΟἸΏΪΒ80 Υ. 30. φοβήσονται] Μα]6 1δι1 φοβη- 
δὰ Απδ}. 6. 5» 4. θήσονται, τὖ Βο]οηΐ ἴῃ [Δ] 1) τι8 ΡΘΟΟῦΓΘ. 

28. προφυλακὰς} ὅϊΙα 4,1, 7: Φυ- Οὐοηΐ, Βαρτὰ 8. 18; 1, 4.10. 
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τῶν θεῶν, ὦ Κυαξάρη, οὕτω ποιήσωμεν. εἰ γὰρ ἤδη ἐκ- 
φανέντες πορευσόμεθα, ὡς σὺ κελεύεις, νῦν τε προσιόντας 
ἡμᾶς οἱ πολέμιοι θεάσονται οὐδὲν φοβούμενοι, εἰδότες ὃ ὅτι 

ΩΣ ΄΄' Ἁ ΄ 

ἐν ἀσφαλεῖ εἰσι τοῦ μηδὲν παθεῖν, ἐπειδάν τε μηδὲν ποιή- 
ἴω ς “΄“ο Ν ΄ Α 

σαντες ἀπίωμεν, πάλιν καθορῶντες ἡμῶν τὸ πλῆθος πολυ 
3 ’ “-“ “ Α ὔ 354“) 

ἐνδεέστερον τοῦ ἑαυτῶν καταφρονησουσι, καὶ αὔριον ἐξίασι 
32 πολὺ ἐρρωμενεστέραις ταῖς γνώμαις. νῦν δ᾽ » ἔφη, εἰδότες 

μὲν ὅτι πάρεσμεν, οὐχ ὁρῶντες δὲ ἡμᾶς, εὖ τοῦτο ἐπίστω, 
οὐ καταφρονοῦσιν, ἀλλὰ φροντίζουσι τί ποτε τοῦτ᾽ ἔστι, 

Χχ , δ ἐν Ἔν ς γῶν " πῶ »ὼ ,ὔ 
καὶ διαλεγόμενοι, περὶ ἡμῶν ἐγῴδ ὅτι οὐδὲν παύονται. 
ὅταν δ᾽ ἐξίωσι, τότε δεῖ αὐτοῖς ἅμα φανερούς τε ἡμᾶς γε- 

Νν 57 923ὁ).πὀλ ε 3 7 ᾽ ᾿ 5, [4 

νέεσθαι καὶ ἰεναι εὐθὺς ὁμόσε, εἰληφότας αὐτοὺς ἐνθα πάλαι 
’, [2 Ἁ Ὗ ͵ ΄. 

33 ἐβουλόμεθα. λέξαντος δὲ οὕτω Κύρου συνέδοξε ταῦτα καὶ 
Ψ, ΄“- ’, Ἁ ᾿ 

Κυαξάρῃ καὶ τοῖς ἄλλοις. καὶ τότε μὲν δειπνοποιησάμενοι 
Ν ., Ἂ Ἁ Ν “ 

καὶ φυλακὰς καταστησάμενοι καὶ πυρὰ πολλὰ πρὸ τῶν 
“ ’ » 7 “ » «ς ͵ λ 

34 φυλακῶν καύσαντες ἐκοιμήθησαν. τῇ δ' ὑστεραίᾳ πρῷ [18] 
σ΄. Ἁ 4 2 Ψ Α ΄ι 

Κῦρος μὲν ἐστεφανωμένος ἔθυε, παρήγγειλε δὲ καὶ τοῖς 
77 Υ͂ ἊΝ Ἁ ἃ ΄σ 

ἄλλοις ὁμοτίμοις ἐστεφανωμεένοις πρὸς τὰ ἱερὰ παρεῖναι. 
» Ν Ἁ ῇ 5 ε ,ὔ » Ν 2 

ἐπεὶ δὲ τέλος εἶχεν ἡ θυσία, συγκαλέσας αὐτοὺς ἔλεξεν, 
τ ὁ ε Ἂ Ἂς ε [χὰ ΄ Ν Ἂς 3 ἊΝ 

Ανδρες, οἱ μὲν θεοὶ, ὡς οἱ τε μάντεις φασὶ καὶ ἐμοὶ συν- 
΄“ ΄ ᾿ 7 ΄ 

δοκεῖ, μάχην ἔσεσθαι προαγγεέλλουσι καὶ νίκην διδόασι καὶ 
΄- σι ἴων 53 Ν Ἁ ΄“- Ἁ 

35 σωτηρίαν ὑπισχνοῦνται ἐν τοῖς ἱεροῖς. ἐγὼ δὲ ὑμῖν μὲν 
“ Ν Χ 53 3 “ Ἂν ἋἊ 

παραινῶν ποίους τινὰξ χρὴ εἶναι ἐν τῷ τοιῷδε κἂν 
7, ΟῚ Ν - ἡ ͵ 

αἰσχυνοίμην ἄν" οἶδα γὰρ ὑμᾶς ταὐτὰ ἐπισταμένους καὶ με- 

ὦ κ. πρὸς τῶν θεῶν Ὦ. ἐμφανέντες ΟΟΥΤ. 85.0.Ὑ. (, ὡς] ἣ Ὁ. ρτ., υἱ 
νιἀθῦαγ, 41 ὡς ἴῃ γ85. τοῦ ΟἸΏ. ". Ὗ δ6 2, 4. 18. ἐξιᾶσι Α.1). οοΥτ., Ε. 
42. ἐγῴδ᾽ ἐγὼ δ᾽ Α. εὖ οἶδ᾽ αὰ. ἐγὼ εὖ οἶδ᾽ Ὁ. δεῖ] δεῖν Π.αἃ. 48. καὶ 
ταῦτα κυαξάρει 1). φύλακας--- φυλάκων 1). 44. ΤΛΌΥῚ πρωί. μά- 
χην] μάχην τ᾽ Ὦ. παραγγέλλουσι Ἀ. παραγγέλουσι (ἃ. προαγγέ- 
λουσι }. προὔπισχνοῦνται 1). 38. μὲν οπ1. Α. ὁποίους 1). 
κἂν αἶσχ.} αἶσχ. }. ταῦτα ἈΑ.1). ὑγ. Οα. ΡΥ. ταὐτὰ Ὁ). οοττ. Ε. 
ΟΟΥΤ. Εἢ ἐμοὶ Δ64α.. 70. ΟΟΥΤ., αἱ μΓ. ὑμᾶς, αὖ ν]άοίαΓ. μεμελετη- 

κότας] ταυτὰ (τάυ Βοτϊρίαπη) Αἀ 4. Π).. οἴ ροβί ταυτὰ ᾿άδτη καὶ ἀκηκοότας, ΒΟ] 1 
ἀκηκοότας Ο.. τηρ΄. ΓΤ. 

34. ἐστεφανωμένος [,ϑοὐἸ 186 εὐ ΟΠ 
ΟΥΏ]Π18 Οδιιϑα 5ΔΟΙ ΠΟΙΆ ΟΟΙΌΠΔΙ Ρ6Γ- 
Δϑσθθϑαηΐ ατεοὶ; οἱ 1 ,ϑοθαφθμοη!! 5[α- 
{πη ἃ ΒΕ ΟΥΠοΙο δα ραρηδιη ρουροθδηΐ, 
ἰεβϑίβ Χοπορμοπίθ Βοῖρ. 1,866. 15, 8. 
Ιρβ808 Ῥθύβδαβ σογοπδίοβ β8ου ἤσδτα 5ο- 
Πΐοβ ἰγατ Ἡογοαοίαβ τ, 122. ΞΟΗ͂Ν, 
μάντεις ΜαροβΙηϊοεγργοίδηίαγ Π Ιοἢ., 

οὐ Ζθιη, εχ Ἠδθγοάοίο 1ἵ, 1522, Ζ]Π]Δ πο 

Υ. Η..2, 17. δίσαθομο τύ, Ρ. 762, ῬΠϊ- 
Ἰοβίγ. . Αρ. 1, 29, ΟἸσογοπα 46 Π)1γ]- 
δ. 1, 41, οὐ Ατητηϊᾶπο 29,6. ΞΟΗΝ. 

325. κἂν δηΐθ αἰσχυνοίμην ΟΥ̓ἸΒΒΊΓΩ 
ἴῃ 1). ποῃ οϑύ ἴῃ Ἰ0Ο15 ΒΙΓΏ1]10 18 Ἰητἃ 
5» 1, 20; Η. αἵ 5, 4.9: Εἰ μὴ ἐπι- 
σταίμην ἀντιτιμᾶν, αἰσχυνοίμην ἄν" 
Τιοπῖ5 ΟἾτγϑ. Υ]..ὄ 1, Ρ. 250: οδὺ 
γ0]. 2, Ρ. ύο. 
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Υ Ν . 7 ᾿ 4 -᾿ὔ αι “ 

μελετηκοότας καὶ ἀκούοντας διὰ τέλους οἷάπερ ἐγώ, ὥστε 
κἂν ἄλλους εἰκότως ἂν διδάσκοιτε. τάδε δὲ εἰ μὴ τυγχά- 

86 νετε κατανενοηκότες, ἀκούσατε" οὗὑς γὰρ νεωστὶ συμμά- 
χοὺυς τε ἔχομεν καὶ πειρώμεθα ἡμῖν αὐτοῖς ὁμοίους ποιεῖν, 

» ἯΚΕ - Ψῳ Υ͂ 3 - “ 

τούτους δὲ ἡμᾶς δεὶ ὑπομιμνήσκειν ἐφ οἷς ΤῈ ἐτρεφόμεθα 
ὑπὸ Κυαξάρου, ὁ ἅ τε ἡσκοῦμεν, ἐφ᾽ ἃ τε αὐτοὺς παρακε- 
κλήκαμεν, ὧν Τε ἄσμενοι ἀνταγωνισταὶ ἐφασαν ἡμῖν 

87 ἔσεσθαι. καὶ τοῦτο δ᾽ αὐτοὺς ὑπομιμνήσκετε ὅτι ἥδε ἡ 
ἡμέρα δείξει ὧν ἕκαστός ἐστιν ἄξιος. ὧν γὰρ ἂν ὀψιμα- 
θεῖς ἄνθρωποι γένωνται, οὐδὲν θαυμαστὸν εἴ τινες αὐτῶν 
καὶ τοῦ ὑπομιμνήσκοντος δέοιντο, ἀλλ᾽ ἀγαπητὸν εἰ καὶ ἐξ 
ς “- ΄ ΒΩ 3 Ν 3. Ν “ , 

48 ὑποβολῆς δύναιντο ἄνδρες ἀγαθοὶ εἶναι. καὶ ταῦτα μέντοι 
᾽7 [ Ν; ς “ 3 “- ΄- "4 Ἁ 

πράττοντες ἅμα καὶ ὑμῶν αὐτῶν πεῖραν λήψεσθε. ὁ μὲν 
Χ ’ » “Ὁ ΄᾿ Ἂ; “᾽, 4 ΘᾺ 

γὰρ δυνάμενος ἐν τῷ τοιῷδε καὶ ἄλλους βελτίους ποιεῖν 
ἌΡΗ, Ὄ 5 Ἀ Ε “- 7] ΄,ὔ 5 Ν 3. ΕΝ 

εἰκότως ἂν ἡδὴ καὶ ἑαυτῷ συνειδείη τελέως ἀγαθὸς ἀνὴρ 
“Δ ς Χ Ν 7] ς ’ 3. ΤῸΝ ͵ 2 ἐν 

ὧν, ὁ δὲ τὴν τούτων ὑπόμνησιν αὐτὸς μόνος ἔχων καὶ 
σι » “ ᾿ “Ὁ ς ΄- ΚΝ ,ὔ ,ὔ 

ϑβοτοῦτ᾽ ἀγαπῶν εἰκότως ἂν ἡμιτελῆ αὑτὸν νομίζοι. τούτου 
δι 30 Ν ,, » ὟΝ “ 3 ὡς σὰς , [4 

ὃ ἐνεκα οὐκ ἐγώ, ἐῴη. αὑτοις λέγω, ἀλλ ὑμᾶς, κελεύω λέ- 

γειν, ἵνα καὶ ἀρέσκειν ὑμῖν. πειρῶνται: ὑμεῖς “γὰρ καὶ πλη- 
σιάζετε αὐτοῖς ἕκαστος τῷ ἑαυτοῦ μέρει. εὖ δ᾽ ἐπίστασθε 
ὡς ἢν θαρροῦντας τούτοις ὑμᾶς αὐτοὺς ἐπιδεικνύητε, καὶ 

(, Υ, Ν 5 ΄ » Ἀν - 

τούτους καὶ ἀλλοὺυς πολλοὺς οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ θαρρεῖν 
Ψ, Ψ, 53 δ 7 9 “ 3 

40 διδάξετε. τέλος εἶπεν ἀπιόντας ἀριστᾶν ἐστεφανωμένους [τ9] 
ἈΝ Ν 7 "Ὰ Ν Ψ » ΄- 

καὶ σπονδὰς ποιησαμένους ἥκειν εἰς τὰς τάξεις αὐτοῖς στε- 
᾽ὔ 5 3 ω 3 Χ ἊΝ 4 

φάνοις. ἐπεὶ δ᾽ ἀπῆλθον, αὖθις τοὺς οὐραγοὺς προσεκά- 
’, ’ὔ, 3 » 

λεσε, καὶ τούτοις τοιάδε ἐνετέλλετο. 

οἷάπερ) ἅπερ Ὁ. κἂν] καὶ 1). ἀε]ού οἱ Τῆι. Γι καὶ Τ,. εἰκότως ἂν 
ἂν εἰκότως Ὁ. διδάσκητε ἃ. δὲ] ἃ Α.}). οοΥγ.. ἃ] ργ. δὲ, α.; 
τάδε ΡτοοΟΘἀΘηΓ10118 ἠαηροηΐοβ οἵ ροβύ εἰ ῬΟΠΘὨί6Β. ᾿ῬΥΔΠΒΡΟΒ Ηεϊπάοτί- 
15. μὴ] μὲν α. ΡΥ. 46. δὲ ἡμᾶς δεῖ] δεῖ ὑμᾶς 1). κυαξά- 
ρους Ὁ. παρακεκλήκαμεν, ὧ ὧν τε] παρακεκλημένων τε Ἁ. α. ργῃ. παρακεκλήκα- 
μεν ὥστε 1).(α. οοττ. ἡμῖν ἔφασαν 1). ὍΠ: τούτου . ἥδε ἡ] ἥδε Α. 
ἤδη 10. ἄξιός ἐστιν 1). ἄνθρ. ὀψιμαθεῖς 'ν: ὑπομνήσοντος δέονται 1). 
δύναιντ᾽ ἂν Α.Ὁ. 58. πράττοντες--γὰρ σ. τηρ᾽. Τ΄. λήψεσθαι Δ. ἤδη 
καὶ 1).Ὁ. 5.ν. τ. ἤδη Δ. τελείως 1. αὐτὸν οΟ΄1065. νομίζει Ἶ 
20. εὖ] εἰ Ὁ. ὡς ἢν] ἔφη ἔ ἕως ἂν Ὁ. ἂν δα! οὕϊατῃ [,. ἕως ἂν ( Βὴγν- 
τούτοις οἴη. 1). οὐ λόγῳ] οὐκ ἐν λόγῳ ἃ. 564 οοττ. ἴῃ λο εὐ ἐν [ογίαβ88 ἃ 
ΘΟ. ἸηδΒουΐο. 40. ἀπιόντες Α. τάξεις] πράξεις (α. σΟΥΥ. 5. ΜΟΥ. ὯΝ! 
δὲ οὗτοι 1). αὖθις] αὐτοὺς Α.(α. σοτγ. 5. ν. 8]. Π1. τούτοις] αὖ Δα, 1).α. 
Β.ῪΣ Δ]. Τη- ἐντέλλετο ἃ. ἐνετέλετο (. ἔλεξε Ὁ 

διὰ τέλους ἀκούοντας οδῖ ηποα 8]1885 46. νεωστὶ] .. 2,1, 2. 
ἀϊοὶ βοϊθῦ ἀκούοντας διατελοῦντας ; 566 40. σπονδὰς] Νεραΐ ΗἩροΙοάοίιι 1, 
νίαν! ΧΘΠΟΡΏΟΙ ΔΙ ΟΙΡΙΟΥ ΠῚ Ο0η- 1322 Ῥουβᾶβ ΠΡ ΘΟΘ. τ508 ; 566 οἴη 
οαϊδϑαχῃ οὐ οὐβουχίαίθιη. 5ΟΌΗΝ, Χρη, [αοϊῦ Ατητηϊδηιιβ 22,6. ΖΌΝ, 
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Ε 7 ς σ᾿ ᾿ - « ,ὔ ᾿ Ν 

Ανδρες Πέρσαι, ὑμεῖς καὶ τῶν ὁμοτίμων γεγόνατε καὶ 
3 ,ὔ ᾽ Ἂ ἃ “- ἣ ἣ γ΄, “ Τὰ 

ἐπιλελεγμένοι ἐστε, οἱ δοκεῖτε τὰ μὲν ἄλλα τοῖς κρατίστοις 
, ἂν “ , Ν ἥ 

ϑμοιοι εἶναι, τῇ δ᾽ ἡλικίᾳ καὶ φρονιμώτεροι. καὶ τοίνυν 
΄' 5᾽ Ν Ὁ ,ὔ “ πος ε ΄“- 

χώραν ἔχετε οὐδὲν ἧττον ἔντιμον τῶν πρωτοστατῶν᾽ ὑμεῖς 
. ,ὔ 7 7 Ν Ἃ 3 “- ἈΝ 

γὰρ ὄπισθεν ὄντες τούς τ᾽ ἀγαθοὺς ἂν ἐφορῶντες καὶ ἐπι- 
᾽ὔ "“" “ ἂν Ν “ » 

κελεύοντες αὐτοῖς ἔτι κρείττους ποιοῖτε, καὶ εἴ τις μαλακί- 
σ᾿ “- Ὄ ’ 2 “ 

42 ζοιτο, καὶ τοῦτον ὁρῶντες οὐκ ἂν ἐπιτρέποιτε αὐτῷ. συμ- 
7 3 4ΦὉ δι ΕΣ ᾿; 52 τ “σι Ν, Ν Ν 

φέρει δ᾽ ὑμῖν, εἴπερ τῳ καὶ ἄλλῳ, τὸ νικᾶν καὶ διὰ τὴν 
« ,ὔ ΕΝ ᾿ Ν Υ͂ “ ΄- ἋἋ ὃ (ΨΚ ε ΄“ ᾿ 

ἡλικίαν καὶ διὰ τὸ βάρος τῆς στολῆς. ἢν δ᾽ ἀρα ὑμᾶς καὶ 
7 “ 24 “ ε 

οἱ ἔμπροσθεν ἀνακαλοῦντες ἕπεσθαι παρεγγυῶσιν, ὑπα- 
, “ ὔ ἈΠ. 5. ,ὔ 5 “ ε 7 

κούετε αὐτοῖς, καὶ ὅπως μηδ᾽ ἐν τούτῳ αὐτῶν ἡττηθήσεσθε, 
,ὔ 3 σι - ε ἴω δον ὰς Υν 

ἀντιπαρακελευόμενοι αὐτοῖς θᾶττον ἡγεῖσθαι ἐπὶ τοὺς πο- 
͵7ὔ ᾿ 27 » ψ' «ε ἴω “ 

λεμίους. καὶ ἀπιόντες, ἐφη, ἀριστήσαντες καὶ ὑμεῖς ἥκετε 
Ν “ 7ὔ 7 ἃ ἐς ς ἣ Χ 

43 σὺν τοῖς ἄλλοις ἐστεφανωμένοι εἰς τὰς τάξεις. οἱ μὲν δὴ [20] 
3 Ν “- » 7 5 ς ᾿ν.5 ’ ." Ἂς » 

ἀμφὶ Κῦρον ἐν τούτοις ἦσαν" οἱ δὲ ᾿Ασσύριοι καὶ δὴ ἡρι- 
΄ “ Ξ 7 ΄, ΕΣ ᾿Α 

στηκύτες ἐξῆσάν τε θρασέως καὶ παρετάττοντο ἐρρωμένως. 
» Χ Ν Ἂν Ἃ Ἄν 1. 5.5 

παρέταττε δὲ αὐτοὺς αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ἐφ᾽ ἅρματος παρε- 
’ὔ 

λαύνων καὶ τοιάδε παρεκελεύετο. 
Γ 7 ΄σ σὰ “5, 3 Ἂ 5 “- 

ἼΑνδρες ᾿Ασσύριοι, νῦν δεῖ ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι. νῦν 
Ν Ἁ ἴω “- ᾿ ε ᾿, Ν ε ᾿, ἴω ΕῚ Ὁ 

γὰρ ὑπὲρ ψυχῶν τῶν ὑμετέρων ἁγὼν καὶ ὑπερ γῆς ἐν ἢ 

41 

44 

ἔντιμον ἡμῶν Δ.» απο οταδὶς Β., α.., αὶ ἔντιμον 
πρωτοστατῶν] Γἀθτὶ προστατῶν. ποιοῖτε (Ὁ.1). 

ποιεῖτε Α.α καὶ εἴ] εἴ τε Ὁ. ΤΠ" , συμφέρειν τ) ρτ: τῷ καὶ καὶ 
τῷ Δ.α. ῬΓ. καί τῳ (ΟΥΥ. ἢν] ἂν Ὦ. ἡμᾶς ἰοτίαθ586 α. ΡΓ.» οἱ ἄνα ἴῃ ΥᾺ8. 
αὐτοῖς οτη. (ἀ., 4] ἴῃ τηρ΄. Τ. ΒΌΡΡΙΘοΙ ὅπως---ἡττηθήσεσθε ἀντιίπαρα, 4ΌΟΓΙΙΙΠΙ 
ῬΆΙΒ 1Πςθγδ ὁ εἰ γὲ ἃ ὈΙΒΠ;ΟρΡΘρο γοβθοῖᾶ : 86 αὐτοῖς πΠ6 τηρ. φαϊάετη Βα α1586 
νἹδίαγ. “μηδ᾽ ἐν] μηδὲ Α. ἡγεῖσθαι δ΄ῖλορμδηιβ. [01] ἡγεῖσθε. ἀρι- 
στήσαντες] ἤ σ᾽ Ιῃ ΓΒ. α. στεφανωμένοις ἄλλοις Α. οἷ 4] ἐστεφ. α. εἰς 
νΕ] ἐς Ὁ. ρῥτ. εἰς τὰς ΘΟΥΤ. 43. καὶ ἤδη ἀριστηκότες Ἀ. καὶ ἤδη ἢ ἡριστηκό- 
τες σ. ἐξῆσαν; ἐξῆσαν Α.α. ργ. ἐξήεσαν ἃ. σοττ. Ὁ). ἐρρωμένοι . 
αὐτοὺς οτη. ὁ οἵη. Ὁ. τε 43, δ. 44. ὑπὲρ] περὶ 1). 
Θυϊ Βῖς ἴἢ τη. δημηγορία τοῦ ἀσσυρίου σημείωσαι τὴν τῆς δημηγορίας μέθοδον 
ὅπως μεθώδευται αὐτῷ, τ ῬΉλι,ν γαῖ ὡραία. ἁγὼν] ἀγὼν Α.α. με. ὁ 
ἀγὼν 1)... οοΥν. ΤΥ. ἘΚ Αν περὶ 

41. ἀπειλεγμένοι 10. 
Ροβί τὸ τ: κα. τηΡ΄. Τ΄. 

41. πρωτοστατῶν ] ἰάετη απο Ηϊς νἱ- 
{ὰπ| 6Χχ ΕΌΥ15 ἐοτγθοίπτ νοὶ σουιϊρθη- 
ἄστ Η. 6τ. 2, 4: τό, ΗΙΡΡδτΟΗ. 2, 2 8 
6, τοαϊῦ ᾿ηπ 6, 5, 272. Ἡμῶν δυΐθῃ) 
αἊΪ Δα αΠα]ῦ, ποπ νἱ δ οΥἵ ΠῚ 6588. 6 Χ 
ἔντιμον, απο νἱοϊββη αθοϑῦ 110115 
1Ππῶ ρθη α8. (Οδἴθγαμῃ οοηΐ. 46 
Π15 οὐραγοῖς ε(. “ τῖο. Θογιρῦθ, τα 1110. 
Ὁ 2. ΡῈ. 259. 

ἐπ Β ἀνίει Οοπῇ. 6, 5, 27. ΒΟῊΝ 
43. στολὴ Αυπιδίατα, υὖ 80. Νλϊδη, 
Η. 2, 24: Ξενοφῶντι ἔμελε τῶν 

ἄαχὸν σπουδαίων, καὶ οὖν καὶ ὅπλα καλὰ 
ἔχειν. Νικῶντι γὰρ ἔλεγε τοὺς πολε- 

μίους τὴν καλλίστην στολὴν ἁ ἁρμόττειν" 
καὶ ἀποθνήσκοντα ἐν τῇ μάχη κεῖσθαι 
καλῶς ἐν καλῇ τῇ πανοπλίᾳ. τι] ν. Ρ6- 
τζοη. ΠΕΠΓΓΟΗ. Ν. δαΐθιῃ ἀ6 ἡλικίᾳ 
οὐ στολῇ 1. 2.12: 2.1, τό. ΖΕΙΌΝ. 

ἡγεῖσθαι] τη ῬΒΠΘΙΡτιΒ ἰΐα νοι- 
{1ι58θὺ 4881 ἀντιπαρακελεύεσθε---ἡγεῖ- 
σθαι]ερὶπβοῦ, Π»505 αὐπογἑαηοϊιϊειέ οοἰογ- 
γίηιο απἰοοοαάαημέ αὐἀὐογϑιις ἤοδέθαβ, γθοῖθ 

ΘΙΘΡΏδητιΒ δα. 566, βϑϑθ αῦ ἡγεῖσθαι, 
αὐ Θδύ 8, 50, δ΄ ΑμΔΡ. 3; 4, 49; τοῖς 
ἔμπροσθεν ὑ ὑπάγειν παρεκελεύετο. 

43. αὐτὸς ὁ βασιλεὺς) Οὐοηΐ., 5. 48. 
5ΟΗΝ, 
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ἔφυτε. καὶ περὶ οἴκων ἐν οἷς ἐτράφητε, καὶ ὑπὲρ γυναικῶν δὲ 
καὶ τέκνων καὶ περὶ πάντων ὧν πέπασθε ἀγαθῶν. νική- 
σαντες μὲν γὰρ ἁπάντων τούτων ὑμεῖς ὥσπερ πρόσθεν 

7] “ὕ Σ » Φ οΕ " 3 Ὁ “ 7 

κύριοι ἔσεσθε" εἰ δ᾽ ἡττηθήσεσθε, εὖ ἴστε ὅτι παραδώσετε 
σῷ ’ὔ ΄- 7] σ 3 ἥ ω , 

45 ταῦτα παντα τοῖς πολεμίοις. ατε οὖν νίκης ἐρῶντες μένον- 
ἾᾺ Ν Ν Ἂν; “ ἈΝ ἐν 

τες μάχεσθε. μωρὸν γὰρ τὸ κρατεῖν βουλομένους τὰ τυφλὰ 
“σι ᾿ ὦ 7ἷ ιν ἮΝ τ᾿ ἴω ἢ ’ὔ 

τοῦ σώματος καὶ ἀοπλα καὶ ἀχειρα ταῦτα ἐναντία τάττειν 
κ- 7] “ Ν δ Ν "5, ’ 

τοῖς πολεμίοις φεύγοντας" μωρὸς δὲ καὶ εἴ τις ζὴν βουλό- 
’ Χ ἠ Ἃ “- 7 

μενος φεύγειν ἐπιχειροίη, εἰδὼς ὅτι οἱ μὲν νικῶντες σώζον- 
ε 4 7 “ “- ͵ 

ται, οἱ δὲ φεύγοντες ἀποθνήσκουσι μᾶλλον τῶν μενον-- 
ΧΝ Ν 5" 7 κ- - 

των μωρὸς δὲ καὶ εἴ τις χρημάτων ἐπιθυμῶν ἧτταν 
, γ εὐ 53 » Ἁ ΄σι ’ὔ 

προσίεται. τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι οἱ μὲν νικῶντες τὰ τε 
ἴω 7 Ν “ Ἔ ,ὔ Ἂ 

ἑαυτῶν σώζουσι καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων προσλαμβάνουσιν, 
Ν « Ψ [44 ε ’ Ἁ σ΄. ’ 

οἵ δὲ ἡττώμενοι ἅμα ἑαυτοὺς τε καὶ τὰ ἑαυτῶν πᾶντα 
3 ΄ὔ ε ᾿ ν᾿ 5 , 9 ,ὔ 3 

46 ἀποβάλλουσιν ; ὁ μεν δὴ Ασσύριος ἐν τούτοις ἦν. 
ςε λ ᾽ὔ Ἂς Ν “- ὅ.» Ψ 

Ο δὲ Κυαξάρης πέμπων πρὸς τὸν Κῦρον ἔλεγεν ὅτι 
5᾽ Ν 5, Ψἤ ἌΝ Ἂ 7, 3 5 Ἧ “- “᾿ 

ἤδη καιρὸς εἴη ἀγειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους" εἰ γὰρ νῦν, ἐφη: 
ΒΨ ΝΜ, 5. Ν ε« »»Κ κι ἴδει δ » Ὁ: τϑὶ , 
ὀλίγοι ἐτι εἰσὶν οἱ ἔξω τοῦ ἐρύματος, ἐν ᾧ ἂν προσίωμεν 

ἣν 53 ἴν ᾿ ΄“΄ 

πολλοὶ ἐσονται μὴ οὖν ἀναμείνωμεν ἐως ἂν πλείους ἡμῶν 
’ὔ 3) σ ὅ, ΄ - ἽΝ “-“ 

γένωνται, ἀλλ᾽ ἴωμεν ἕως ἔτι οἰόμεθα εὐπετῶς ἂν αὐτῶν 
“ » 53 “ 3 7 3 ᾽’ὔ Ἂ 

47 κρατῆσαι. ὁ δ᾽ αὖ Κῦρος ἀπεκρίνατο, Ὦ Κυαξάρη, εἰ μὴ 

[21] 

ὑπὲρ] περὶ Ὦ. δὲ] τε Α.α. τέκνων] περὶ τέκνων Ἀ.Ε. 
πέπασθε] κέκτησθε 0 Ἐ ΟΟτΕ: Υ- πρόσθε Δ.Ε. ργτ. 

45. ἅτε ( αϑίδ]ϊο. οἵ τε Α.1).Ὁ. ργ. εἴτε Ὠ. 85. ν. αὐ. ΠΟΥΥ. 1. 
μάχεσθαι Δ. ΡΓ. βουλευομένους Δ. α. Ἢ: 1); ζεῖν ἃ 
ἐπιχειροῖ 1). ἡττωμένων] πολεμίων ἡττωμένων Δ. πολεμίων καὶ ἡττωμένων δ: 
Ατῦ ἡττωμένων νοΥυτη δι ΒΟ] Τὴ πολεμίων. ἑαυτοῖς 1). 46. ἔτι ὀλί- 
γοι 1).α. οἱ οτη. Ὁ. προσίεμεν (α. ῬΓ. ΟΟΥ̓Τ. 8. Υ. Τ᾿ ἀναμένωμεν 1). 
ἔως ἂν ἔτι οἰώμεθα Α.α. εὐπετῶς αὐτῶν κρατῆσαι ἂν 1). 

ἐγράφητε ἃ. 
ὑπὲρ τέκνων 
ἡττήσεσθε 1). 

44. ὑπὲρ---περὶ] 16 μάχεσθαι ὑπὲρ 
τῶν τρεφόντων εἷ ὑπὲρ τῆς χώρας 2,1, 
21; 5. 3.53 περὶ τῶν ἀγαθῶν ΔΏΔΡ. 
2. 1 2. 

πέπασθε)] Οοηΐ. ἀΘ6. πος. ψοῦο 
οὐδ 8110] ἃ ΧΘπορμοηίθ ἀβαγραῖο (οἱ 
ΑΠδὉ. 7; 7. 41 Ρ61 κέκτηται ΘΧΡ]Ιοαΐο 

ϑαΠ]αϑύϊτιβ Ψ ρ΄. 6. 115: “Νβο ἀπθη- 
αυδτη ἄθοθῦθ, (11 Τηδη118 ΔΙΤΩΔΨΟΥΪΐ, 
ΔιὉ ἸΠΟΙΊΏΙ5. ΡΘαΙ 115. Δα ] πη} Ραίθγθ, 
ἸΠ Τ]ΔΧΙΠΠΟ πηθῖτι ππᾶστη οἵ οσοουτη 
σΟΥΡ5. δα Ποβίθϑβ νουΐοσθ." 5Ο0ΟΗΝ, 
(ὐοπῇ. Β6}1. Οὐαί. ο. ὅτ, Ηοηπι. 1]. Θ, 94. 
ΗὔΤΟΗ. 

ἴῃ 5680].) δ ΔΙοκθη. δὰ “ῃθοον. Δαοη. 
Ρ. 384 Δ, αὰὶ σοΟα σοι ἢϊο πο αἰοῖΐ 
Τιοἱ ἄθηβθτη, κέκτησθε ΘΧὨΪΘΠίοτα, βοα 
Ἀπὰθ Η. ϑίθρ!ι. πηᾶγρὸ ρϑῦ!ι Α. 

εἰ δὲ] Ἑδάρτηη βθηΐθηθια 2,1, 17: 2, 
ἜῊΡΣ ΖΕΌΝ. 

45. καὶ ἄχειρα] Ῥαγίεβ ΟΟΥΡΟΙῚΒ δᾶ 
Ῥαρπαιη οὖ Ποβίθιη ἃ ΘΟ ΡΟΥΘ ἀείθη- 
ἀδπάσπη ᾿πθρίδϑ ΠΟΙΆ Παγ6 νου], αὖ 

ταῦτα] ΑΠΔΡ. ΠῚ Ὡς σχολὴ ἢ 
ἡμῖν τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι τοὺς ἐθελον- 
τὰς φίλους τούτους εὖ ποιεῖν. ΥΙ. δα 6, 
1, 17. 

οἱ νικῶντες σώζονται] (Ομ. ΑΠΔ}). 5, 
1, 421 2, 30, ΒθΙρ. 1μ86. 9,1, Ποχὰ. 
1]. Εὶ, 5241: Αἰδομένων ἀνδρῶν πλέονες 
σόοι ἠὲ πέφανται. ΠΌΤΟΗ. μον 
ἰϑοιιδ δίο!. ΕἸ. ΡΟ, 7,11. ἸηΠὰ 4, 5.1 
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δὺχ ἡ Ψ δ΄ νὰ “ἤ ἃ , 3 ») “ δ΄ ταλῷ 

ὑπὲρ ἥμισυ αὐτῶν ἔσονται οἱ ἡττηθέντες, εὖ ἰσθι ὅτι ἡμᾶς 
,. “- Υ̓ . “ ΄σ 7 5 “ 

μὲν ἐροῦσι φοβουμένους τὸ πλῆθος τοῖς ὀλίγοις ἐπιχειρῆ- 
» φ ἃ 3 ΄ ς ΄“ » ᾽ 3) 

σαι, αὐτοὶ δὲ οὐ νομιοῦσιν ἡττῆσθαι, ἀλλ᾽ ἄλλης σοι 
Ψ» , τ' 7ὕ Ἃ ΙΑ Ἃ ἴω 

μάχης δεήσει, ἐν ἢ ἄμεινον ἂν ἴσως βουλεύσαιντο ἢ νῦν 
“ , Ἁ ἴω ᾽ὔ “ 3 

βεβούλευνται, παραδόντες ἑαυτοὺς ἡμῖν ταμιεύεσθαι ὡσθ 

48 ὁπόσοις ἂν βουλώμεθα αὐτῶν μάχεσθαι. οἱ μὲν δὴ ἄγγε- 
ἈΠῸ ἊΝ Ἂ “ 

λοι ταῦτ ἀκούσαντες ᾧχοντο. 
5 Ἃ Ἁ - ’ὔ ς  Α ᾿, 5 

Ἐν τούτῳ δὲ ἧκε Χρυσάντας τε ὁ Ἰ]έρσης καὶ ἄλλοι 
Ἁ ἴω 7 » , δ) 4 Ν « “- 

τινες τῶν ὁμοτίμων αὐτομόλους ἄγοντες. καὶ ὁ Κῦρος 
ιὰ οΝ 3 “ Χ 3 ᾽ ᾿ ἴω 

ὥσπερ εἰκὸς ἠρώτα τοὺς αὐτομόλους τὰ ἐκ τῶν πολεμίων. 
ς ᾿, “ χα ', Υ ἣν φ " 

οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι ἐξίοιέν τε ἤδη σὺν τοῖς ὅπλοις καὶ παρα- 
’ὔ » δὶ ἌΝ ἷν Ὗ Ὑ) ἍἊ Ν 7 

τάττοι αὐτοὺς αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ἔξω ὧν καὶ παρακελεύοιτο 
Ἁ Χ “ ὌΝ ἂν 3 ’ ν 9 Ἁ ς δ᾽ 

μὲν δὴ τοῖς ἀεὶ ἔξω οὖσι πολλά τε καὶ ἰσχυρὰ, ὡς ἔφασαν 

47 5 κ- 3 Ν. δον 7 “ ΕΝ 937 

εφη; ὦ ΜΑῦρε, εἰ καὶ συ συγκαλέσας εως ετι ἔξεστι παρα- 
7ὔ δ Ν. Ν 3 " 7 Ἁ 

κελεύσαιο, εἰ ἀρὰ τι καὶ σὺ ἀμείνους ποιήσαις τοὺς στρα- 
Ψ “- 5 ΟΣ ἦκ Ψ΄' 

κοτιώτας ; καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Ὦ Χρυσάντα, μηδέν σε λυπούν- 

51 

«ς φὰς ἊΝ 7 Υ͂ Ξ » ’ὔ] ’ 5 

των αἱ τοῦ ᾿Ασσυρίου παρακελεύσεις" οὐδεμία γάρ ἐστιν 
͵ Ὺ 7 Ψ“ Ν Χ , 5 Χ 5 

οὕτω καλὴ παραίνεσις ἥτις τοὺς μὴ ὄντας ἀγαθοὺς αὐθη- 
Ἂ, 3 , 3 ᾿. “ “Ν 53 ΄ 

μερὸν ἀκούσαντας ἀγαθοὺς ποιήσει" οὐκ ἂν οὖν τοξότας 
Ν ὔ σι ᾿ 53 »ῸΝ Χ 

γε, εἰ μὴ ἔμπροσθεν τοῦτο μεμελετηκοτες εἰεν, οὐδὲ μὴν 
5 Ν ΦΓΟῸΝ Χ ς , 3 9 ΣῸΝ Χ ’ Ά 

ἀκοντιστὰς, οὐδὲ μὴν ἱππέας, ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν τὰ γε σώματα 
Ἀ ΄“- Ἃ Ἃ γ 3 7 ἴῷ ἣν Ὁ 

ἱκανοὺς πονεῖν, ἣν μὴ πρόσθεν ἡσκηκοτες ὦσι. καὶ ὁ Χρυ- 
’ὔ 5 3 δεν ΄- “5 σ΄ ἋἝΟ Ἁ Ἁ 5 ΄“- 

σάντας εἶπεν, Αλλ ἀρκεῖ τοι, ὦ ἵζῦρε, ἣν τὰς ψυχᾶς αὐτῶν 
7 ΄ Ἂ 3 ζ 3." "ὴνΝ 

ἀμείνονας παρακελευσάμενος ποιήσῃς. ᾿Ἢ καὶ δύναιτ᾽ ἂν, 
ΕΣ ς ἴων - ’ ε Ν 5 κὰν 9 ΄“- Ἁ 5 “ 

ἐφη ὁ κῦρος, εἷς λόγος ῥηθεὶς αὐθημερὸν αἰδοῦς μεν ἐμπλῆ- 

ἀλλ᾽ ἄλλης] ἄλλης οὖν 1). δεήσει, ἐ ἐν ΒΟΒΏΕΙ- 
ἡ ἢ Δ.α. ρε. ἄμεινον ἂν] ἂν ἄμεινον 1). 

ὁπόσους Ὁ). ΡΓ. μὴν ταμιεύσθαι, ΟἿΠῚ ε 8.Υ͂. 48. δὲ ἧκε] 
δ᾽ ἦλθεν 1). τε οἵη. 0. αὐτοὺς αὐτὸς] αὐτοὺς 1). παρεκελεύετο Ἐ. 
δὴ] ἤδη Δ.α. αἰεὶ Α. 49. ἔνθα ἐν ἐνταῦθα 1). Νἰς α. πιρ. καλὴ 
διάλεξις χρυσάντα καὶ κύρου. εἶπεν ὁ χρ. ὡς Α.Ο. ργ. παρακέ- 
λευσαι 1). οὖ ο 5.Υ. ποιήσαις 10. σοΥΡ. περιδό θα Α.}. οοΥγ. α. 5ο. μη- 
δέ Ὁ. λυπούντων] ἢ ἤγουν λυπείτωσαν Ι,. τηρ. 8]. τη. οὕτως ἐστὶν 1). 
τοῦτο] τούτου ἴ,. οὐδὲ μὴν ἀκ.] οὐ δ᾽ ἀκ. Ὁ. ἱππεῖς Δ.α. ἀλλ’ οπι. 0. 
οὐδὲ] οὔγε Α.1,. πονεῖν] ποιεῖν Δ. ΟΟΥΤ. 5.0.1. ἢν] εἰ ΒΕΚΚ. Απροςαα. 

47. νομίζουσι 1). ῬΥ. 
ἀογαβ. [0 τὶ δεήσειεν. 
βεβούλευται Α. 

Ρ. 144: 29; οἱ ἀοίθυἸοΥ65 ααϊάδπη. 
ΟΟΥ̓Τ., 6] ῬΓ. ἀρκεῖται γΕ6] ἀρκεῖτοι, . 
ποιήσεις Ὁ). ἢ 

47. ταμιεύεσθαι] Ἐδάθηι [οΥτηα]α 
ΠΥ. 5.5 10... ΗΠ ΡαΓΟΙ ἡ», 1 
Ιηἴτα 4,1, τι8. ΞΟΗΝ. 
5ο. οὐδεμία] ϑοῃςοηύατῃ ρα πθιη ἔγᾶς- 

51. ἀρκεῖ τοι] ἀρκεῖτο Α. ἀρκεῖ τι 0. 
ἢν] ἐὰν Ὁ. παρακ. ἀμείνονας 

ἰας ϑ4]Ππϑ01ὰ5 ΟΠ] ΠΑ. Π6111 α. 61. 
5ΦΟΉΝ, ἄπο οοπίαϊογταί Β. Μεῖ- 
{1π. αν. Τμθοΐ. Ρ. 26. Οοηΐξ. Χοη. Η. 
(τε Ὡς, 22. 

[22] 

Ὁ [35] 
, Χ ’ 3, Χ ΄, 53 

49 λέγειν τοὺς ἀκούοντας. ἔνθα δὴ ὁ Χρυσάντας εἶπε, Τί ὃ 

[24] 
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ν ἣ “" ἡ, “ΔΟδ Ν ΄ι ΄σ' “ 

σαι τὰς ψυχὰς τῶν ἀκουσάντων ἢ ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν κωλῦ- 
ἾᾺ Ἁ Ἄχ, 9 ’ὔ [νά 4 

σαι, προτρέψαι δὲ ὡς χρὴ ἐπαίνων ἕνεκα πάντα μὲν πόνον, 
᾿ς Ν 7 «ς ῇ “- εὐ σ΄ φᾷ 

πάντα δὲ κίνδυνον ὑποδύεσθαι, λαβεῖν δ᾽ ἐν ταῖς γνώμαις 
βεβαίως τοῦτο ὡς αἱρετώτερόν ἐστι μαχομένους ἀποθνή- 

5ήσκειν μᾶλλον ἢ φεύγοντας σώζεσθαι; ἀρ᾽ οὐκ, ἔφη, εἰ 
μέλλουσι τοιαῦται διάνοιαι ἐγγραφήσεσθαι ἀνθρώποις καὶ 
ἔμμονοι ἔσεσθαι, πρῶτον μὲν νόμους ὑπάρξαι δεῖ τοιούτους 

᾽ 

δ ὧν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἔντιμος καὶ ἐλευθέριος ὁ βίος 
“ “-“ Ἂ χω ' 

παρασκευασθήσεται, τοῖς δὲ κακοῖς ταπεινὸς τε καὶ ἀλ- 
᾿ Ν᾿ ον Ζ οΧΝ ᾽ , » ἃ 

53 γεινὸς καὶ ἀβίωτος ὁ αἰὼν ἐπανακείσεται ; ἔπειτα δὲ διδα- 
΄ ΟΣ ἴω 329) 77 "4 “ὕ 

σκάλους, οἶμαι, δεῖ καὶ ἄρχοντας ἐπὶ τούτοις γενέσθαι οἵ- 
τινες δείξουσί τε ὀρθῶς καὶ διδάξουσι καὶ ἐθιοῦσι ταῦτα 
δρᾶν, ἐστ᾽ ἂν ἐγγένηται αὐτοῖς τοὺς μὲν ἀγαθοὺς καὶ εὐ- 
κλεεῖς εὐδαιμονεστάτους τῷ ὄντι νομίζειν, τοὺς δὲ κακοὺς 
καὶ δυσκλεεῖς ἀθλιωτάτους ἁπάντων ἡγεῖσθαι. οὕτω γὰρ 
δεῖ διατεθῆναι τοὺς μέλλοντας τοῦ ἀπὸ τῶν πολεμίων 

΄ Ἁ , , ΄, 5 Ἢ 5.5 

54 φόβου τὴν μάθησιν κρείττονα παρέξεσθαι. εἰ δέ τοι ἰόντων 

ἀκουόντων 1). κωλῦσαι] κωλύειν Α., αὶ ΡΥ. κωλείειν, αἱ ιάθύαν, α. οοΥγ. 
5. ΜΟῚ κωλύειν γε ,. ἐπαίνων ἕνεκα ἐπ» τῇ ἐπαίνου μὲν εἰς ἅπαντα ἢ. μα- 
χουμένους 1). σωθῆναι Ὁ. ἘΣ εἰμ τόδ 10. ρυ. ἔμονοι Α. 
ἐμμόνοις 1). ῬγΥ. μὲν οἴη. :. δεῖ οτη. 1).} 58. δὲ οτῃ. 1}9.. 4] 
δὲ ρτὸ δεῖ. οἵ τινες] τίνες Α. α. ΒΕΔ ΣῈ ὀρθῶς καὶ διδάξουσι οἵη. Α.6. θεΣ 
86 ἃ. πηρ΄. Τ΄ ἐθίσουσι 1). ἔς τ᾽ α. ἕως Ὁ ἐγγίνηται }. εὐκλεεῖς} 
καὶ Δα. 6. πάντων 1). δεῖ οι. Ὁ. Δαθησ νη μάχην Α.«α. 54. δέ 
τοι] δέ τι 1). ΠΟΥΤ. 

ϑοιίρογο αρυα ΟἸσθγόποια. (ὐαίο Κι. Ἀ. λαβεῖν δ᾽ ἐν ταῖς γνώμαις] Η!:Ρ- 
ῬΆγΟΠ]ΟΙ 6, 6: Πρὸς δὲ τούτοις κἂν 
ἐκεῖνο λάβωσιν εἰς τὴν γνώμην, ὡς οὔτ' 
᾿ἂν εἰκῇ οὔτ᾽ ἄνευ θεῶν---ἡγήσαιτ᾽ ἂν ἐπὶ 
πολεμίους. ΞΟΗΝ, 

52. ἐγγραφήσεσθαι͵] διτη1165 Ἰοσα- 
{Ἰοπ65 σοϊηραγανι Β. Μαγίπαβ Ναΐ. 
Τ,βοῦ. 4, 5» Ῥ.- 2ού 5., 0Ὁ1 σοπίτα 50 11Ρ- 
ἴατατη ἐντραφήσεσθαι αἰδραίαί. Οοη- 
(τὰ ΟΠ ΘΙ ἀθι 15. “΄ Βουρύθγατη ἐγγρα- 
φήσεσθαι ἀοίοπαπηΐ 6586. Θχαα δι 1ο- 
ΤΘΠ1, οὐ αἸοὶ θ]θσδηΐοῦ ὅ6 γΘ τ 8 οἵ 56η- 
Β:01τι5. ἤγτα5. οὐ σοηβίδηϊθαβΒ. θοίθ 
νῈ]ΙῸ. Αἴ δηϊὰ Ρῥτ1ὰ8 οὐδ (ἸΟΘΟΥΘ 
ΒΘΠΒ115. ΠΟ5. ΔΏΪΠ118 ΠΟΙΊΙ ΤΠ 1Π5]Π1ΔΤῚ 
ἀθῦεγο; Ἃαθιπαθ νϑῖῸ ΟἸΠΏΙ ΤΆΡΟΠΘ 
σοππΙθηάπιμη δύ αὖ 101 απ881 οοᾶ- 
Ἰοϑοαπῦ σατὴ Πδύμγ] 1118. ΒΘ ΏΒΙθ 118. οὗ 
ΟΠ ρΙ ΔΙ αυ υ8, ΠΘα 6 πα τᾶ πὶ ΘΧ ΔΏΪΠΠΟ 
οἰΠπιαηί. ΗἩόοο οϑύ ἔμμονοι γίνονται. 

Ῥγροίθγθα (θ᾽ σθραῦ θ5886 ποη ἀνθρώποις, 
8664 ρΡοί8 ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων. 
510 ἡηϑογίθογο ἦη, αμῖηνο. ἐην γηθηϑινδ 17.- 

5» 5. δογὶδὲὶέ ἐην πιθηΐθ ζαρυϊθ. Νϑηιο 
αἸοαῦ τϑοῖθ δϑηῃ δι ν 6] οοριἑαἰιοηθηι 17.- 
δογιθογ6 ν6] ἐπδοιίΐροῦθ ἠορυῖϊηὶ. Αο- 
σρα Ὁ πιϑτι8. δ᾽ υβάθιη νυ] ἐγγενέσθαι 
5. 52. ἃ Χομορμποπίθ Δα 1010]. ϑθα 
ΒΠΉΠΠΠ1Π6γ Ῥ]αΐο πη. Ρ. δφό ὦ : Ὥστε 
οἷον “ἐγκαύματα ἀνεκπλύτου γραφῆς ἔμ- 
μονά μοι γέγονε, αυοά ΡΙαῦ. Μον. 
Ρ. 750 Ο αἰχιῦ οἷον ἐν ἐγκαύμασι γρα- 
φόμεναι διὰ πυρός. 

52. τοὺς ἀγαθοὺς--εὐδαιμονεστάτους 
νομίζειν] Ἀδιρ.. [μδορα. 9, 2: ᾿Εκεῖνος 
([μγοῦτρα8) σαφῶς παρεσκεύασε τοῖς 
ἀγαθοῖς εὐδαιμονίαν, τοῖς δὲ κακοῖς κα- 
κοδαιμονίαν. 

μάθησιν κρ: παρέξεσθαι) δῦ ρμτῶ- 
σορία Πρ θηθ] αἸδοὶρ]ηὰ ὑταά!τα οἱ 
αἸαύασπα ὀχοροϊζαύομθ ρογοθρία [ἀοίο- 
ΓΕΠῚ ΘΧΘΙΠΡ]18 ΘΟΙΠΡΙΌΒΑΓΟ οὕ ΘΧβθαα,, 
Π6Ο ῥα τι τοῦ οϑύμιπῃ οἵ ᾿πβύδ 8 
ΡΤΦΘ]1 5101 ργοθοοθρίαᾳ οτηηϊα βιι0100 οΧ- 
οὐαί. ΞΟΗΝ, 
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3 ᾽ὔ " 4 3 χὰ Ν Ν “ “Ὁ 

εἰς μάχην σὺν ὁπλοίς, ἐν ᾧ πολλοὶ καὶ τῶν παλαιῶν μα- 
θημάτων ἐξίστανται, ἐν τούτῳ δυνήσεταί Τις ἀπορραψῳδή- 
σας παραχρῆμα ἄνδρας πολεμικοὺς ποιῆσαι, πάντων ἂν 
ῥᾷστον εἴη καὶ μαθεῖν καὶ διδάξαι τὴν μεγίστην τῶν ἐν 
᾿" ΄ » ͵ 3 ᾿"- ἊΝ 3 "ὔ πο ὯΝ 7 3. Δ 

55 ἀνθρώποις ἀρετὴν. ἐπεὶ ἔγωγ᾽, ἔφη, οὐδ᾽ ἂν τούτοις ἐπί- 
έ 3, ἃ σι 7] 3 εἰ 3 σ΄ 

στευον ἐμμόνοις ἔσεσθαι οὺὃς νῦν ἔχοντες παρ ἡμῖν αὑτοῖς 
3 “-“ Ν “- ἕ Ἂ Ὰ Ν 

ησκοῦμεν, εἰ μὴ καὶ ὑμᾶς ἑώρων παρόντας, οἱ καὶ παρα- 
“ ἃ 3 ἴω 

δείγματα αὐτοῖς ἔσεσθε οἵους χρὴ εἶναι καὶ ὑποβαλεῖν δὺυ- 
,ὔ "57  , Ἃ 3 ’ 

νήσεσθε, ἣν τι ἐπιλανθάνωνται. τοὺς δ᾽ ἀπαιδεύτους παν- 
7] » ἴω 7ὔ 3 Ὁ. 27 3 7 5, 

τάπασιν ἀρετῆς θαυμάζοιμ ἄν, ἐφη. ὦ Χρυσάντα, εἴ τι 
πλέον ὁ ἂν ὠφελήσειε λόγος καλῶς ῥηθεὶς εἰς ἀνδραγαθίαν ἢ ἢ 
τοὺς ἀπαιδεύτους μουσικῆς ἄσμα μάλα καλῶς ἀσθὲν εἰς 
μουσικήν. 

Ἁ σ᾿ Ν ἃ [κά ᾽ ζ 

56 Οἱ μὲν ταῦτα διελέγοντο. ὁ δὲ Κυαξάρης πάλιν πέμ- [25] 
“ 7 [ ᾽ ὕ ε 

πων ἔλεγεν. ὅτι ἐξαμαρτάνοι διατρίβων καὶ οὐκ ἄγων ὡς 
τάχιστα. ἐπὶ τοὺς πολεμίους. καὶ ὃ Κῦρος ἀπεκρίνατο δὴ 
τότε τοῖς ἀγγέλοις, ᾿Αλλ᾽ εὖ μὲν ἴστω, ἔφη, ὅτι οὔπω 

εἰσὶν ἔξω ὅσους δεῖ; καὶ ταῦτα ἀπαγγέλλετε αὐτῷ ἐν 
σ“ Ψ ἈΝ ἈΠ 5 ’ “- “, “΄ Κα ἋΣ 5 ᾿ 

57 ἅπασιν" ὅμως δὲ, ἐπεὶ ἐκείνῳ δοκεῖ, ἄξω ἤδη. ταῦτ᾽ εἰπὼν 
Υ' - ΄- “- Ν « ᾽ 

καὶ προσευξάμενος τοῖς θεοῖς ἐξῆγε τὸ στράτευμα. ὡς ὃ 
“,ὕ “- ς ΄- ,ὔ 5 ’ Ν 

ἤρξατο ἄγειν, θᾶττον ἡγεῖτο, οἱ δ᾽ εἵποντο εὐτάκτως μὲν 
Ἂ ’ὔ Ἂ Ἷ, 

διὰ τὸ ἐπίστασθαι καὶ μεμελετηκέναι ἐν τάξει πορεύεσθαι, 
5 Ψ Χ Ν ᾽ν Ἷ “ ΧΝ Ε ’ Ν 

ἐρρωμένως δὲ διὰ τὸ φιλονείκως ἔχειν πρὸς ἀλλήλους καὶ 
Ν Ν ᾿ Γι ΄- Ἁ Ν Ψ» 

διὰ τὸ τὰ σώματα ἐκπεπονῆσθαι καὶ διὰ τὸ πάντας ἄρχον- 
ν ᾿ 5 γ᾿ Ἁ δ ΧΝ “ 

τας τοὺς πρωτοστάτας εἰναι, ἡδέως δὲ διὰ τὸ φρονίμως 
»ὔ Ἂ ω ἴᾳ 

ἔχειν: ἠπίσταντο γὰρ καὶ ἐκ πολλοῦ οὕτως ἐμεμαθήκεσαν 
: ’ὔ 5 “ , ., “-“ 

ἀσφαλέστατον εἶναι καὶ ῥᾷστον τὸ ὁμόσε ἰέναι τοῖς πο- 

ῥᾷστον] ὁ ἄριστον Ἀ. 6. ΟΟΙΤ. Τηρ΄. Τ΄ καὶ μαθεῖν] μαθεῖν α. 55. ἐπεὶ] 
ἐπεὶ δ᾽ Ὁ. οὐδ᾽] οὐκ Α.α. ἐν μόνος 1). ΡΓ. μὴ καὶ] μὴ Ὁ. παρόν- 
τας] ο ἴῃ τ88. Ὠ. πάντας Ε. τηρ'. παράδειγμα Δ.}0. ἔσεσθαι Δ. (ΟΥΤ. 
8.0. Θδ6. τη. ὑποβάλλειν 1). ἦν] ἄν 10. χρύσαντες 1). α ΒΌΡΕΓΙ ες ρο- 
5100. μάλλα Α. οπη. Ὠ.1.. ΡΓ. 56. τοιαῦτα 10. πέμπων πάλιν Ο. 
ἐπὶ] ὡς α. δεῖ] ἔδει Ὦ. ἀπάγγελε 1)., 566 ὰ 1ῃ Γά8., οἵ τε 5.Υ͂. 8]. τη. 
57: θεοῖς) αὐτοῦ αἀά. Ὁ. θᾶττον Ζοιηϊαβ. ἐπεὶ θᾶσσον Α. (56 ἐπεὶ ᾿ΐῶι οὕτη 
ἐπὶ σοπξαθαπι, αὐ αἰττιπὶ ΡΥ. 4} 1068) (α., 864 ἔτι (α. τηρ'. τ. }. ἡγεῖτο] ὁ 
μὲν ἡγεῖτο (. ΘΟΥΓ. Τ΄ ἐπίστασθαί τε καὶ Ὁ. ἠπίστατο (α. ΡΓ., ΘΟΥΥ. 
5..Ψν.γΥ. 

56. ἐν ἅπασιν] (ὐογδπι ΟἸΠΉΙΌτι5, Δα ἸΠΟΠΙΟΤΠῚ ΘΧΡΟηΪ [26 ΡΘΡΌΡ]ΙΟα Θου Πα 
δαυρθηάδη Μοαογαμη 46 ῬΘΙΒῚ5. Ορὶ-ὀ 6.11,» οὗ ΗΙρρδγοῃϊοὶ 2, 6. ΞΟΗΝ. 
ὨΙΟΠΘΙΏ. τοξόταις] ἼΤΙα πόθο νοσαἴλι]α οὐ πὶ 

57. θᾶττον) Οοηΐ. ὡς τάχιστα 5.56. νοσᾶθυ]ο πολεμίοις Ἰπηροηάα 85πη. - 
πρωτοστάτας] Πδης δοίομῃ [,δοράς- ΒΟῊΝ, 
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λεμίοις, ἄλλως τε καὶ τοξόταις καὶ ἀκοντισταῖς καὶ ἱπ- 
οϑπεῦσιν. ἕως δ᾽ ἔτι ἔξω βελῶν ἦσαν, παρηγγύα ὁ [Κῦρος [26] 

σύνθημα Ζεὺς σύμμαχος καὶ ἡγεμών. ἐπεὶ δὲ πάλιν ἧκε 
τὸ σύνθημα ἀνταποδιδόμενον, ἐξῆρχεν αὖ ὃ Κῦρος παιᾶνα 
τὸν νομιζόμενον" οἱ δὲ θεοσεβῶς πάντες συνεπήχησαν με- 
γάλῃ τῇ φωνῇ" ἐν τῷ τοιούτῳ γὰρ δὴ οἱ δεισιδαίμονες ἧτ- 

δθτον τοὺς ἀνθρώπους φοβοῦνται. ἐπεὶ δ᾽ ὁ παιὰν ἐγένετο, 
ἅμα πορευόμενοι οἱ ὁμότιμοι φαιδροὶ, πεπαιδευμένοι, καὶ 
παρορῶντες εἰς ἀλλήλους, ὀνομάζοντες παραστάτας, ἐπι- 
στάτας, λέγοντες πολὺ τὸ "Αγετ᾽, ἄνδρες φίλοι, Αγετ᾽, ἀν- 
δρες ἀγαθοὶ, παρεκάλουν ἀλλήλους ἕπεσθαι. οἱ δ᾽ ὄπισθεν 
αὐτῶν ἀκούσαντες ἀντιπαρεκελεύοντο τοῖς πρώτοις ἡγεῖ- 
σθαι ἐρρωμένως. ἦν δὲ μεστὸν τὸ στράτευμα τῷ Κύρῳ 
προθυμίας, φιλοτιμίας, ῥώμης, θάρρους, παρακελευσμοῦ, 
σωφροσύνης, πειθοῦς, ᾿ ὅπερ οἶμαι δεινότατον τοῖς ὑπεναν- 

δοτίοις. τῶν δ᾽ ᾿Ασσυρίων οἱ μὲν ἀπὸ τῶν ἁρμάτων προμα- 27] 

χοῦντες, ὡς ἐγγὺς ἤδη προσεμίγνυ τὸ Περσικὸν, πλῆθος, 
ἀνέβαινόν τε ἐπὶ τὰ ἅρματα καὶ ὑπεξῆγον πρὸς τὸ ἑαυτῶν 

ἐπεὶ δὲ] ἐπεὶ δὴ Α. ἐπειδὴ ἃ. ὁ οπλ. ἴ. ὁ 
ἧττον εἰσι Δ.6. ργ. 50. πε- 

ὀνομάζοντας (ἃ. ΟΟΥ̓Γ. 5. .Υ. 
ύο. μὲν 648. οἱ ἀπὸ 

58, ξύνθημα α. 
κῦρος] διοσκούροις ἴ). Δα 4. ἃ. τηρ΄ τ. 
σαιδ.] τε πεπαιδ. Α.Ὁ. περιορῶντες 1). 
τὸ οἵη. Α.6ἃ. φιλοτιμίας οτι. 1). ἐναντίοις 1). 
8]. τη. 85:.ν. ἢ. 
προσεμιγνύετο Ὁ). ῬΓ. 
τε οτη. 1). 

58, βελέων ΟΟα!ο685 βελῶν, 564 βελέων 
ΧΟΠΟΡΠΒοηΐθπ ὉΌΙαΘ ΡΟΒαΪ586, αὖ ἀν- 
θέων, ὀρέων οἴ 5.1η1118, (ἀΥΔΙη πη δίϊοιιβ 
ΠΘΒΟΙΟ 415 ἀρα ϑδυαϊάδμη ᾿π γοσαῦ]0 
ἀνθέων ἀοςεῖ. (Οὐοπηῇ. ΡΙούβοη. δὰ 
Μαπη τ. 456, οὐ ἰζαη. δα ἙὙροΓ. 
46 1218]. Ρ. 238ο. 5ΟΗΝ, Οτβαιθ}}8 
οϑύ (α]1ὰ τηυ]ία 6856 δὉ ΠΌΑ 1118 Β8Ὁ- 
1603} 0 36 8. Ὶ, 206. 

σύνθημα) 1)6 ἴδϑθογδα, ΟΥΘ δῇ νοὺθ 
{γαατΐα, ποη, αὖ ἀρ Ἐοχηδηοβ, ἰἃ- 
Ῥυ]α, οἵ δα ᾿πῃηρογδίογθιῃ γϑαἀθιηΐθ ΘΟ Π1- 
Ῥᾶταὰ Απδθδϑιη 1, 8, τι. 5ΟΗΝ, 
᾿γαπῦ Ρ]ο Πα τ16 ξαιαβιϊ νοοθ5. ΟἸΏΪΉΪΒ 
δια ΠΠΠΊ]Πτ1ΠΔ ΠΕΌΟΙΙΙηδη) ΠΟΠΊΪΠ8, ἃ 
αυϊραβ [ΘΟ πὶ Ἱποθρίοσαπη θχιατη 
Θχβρθοίαθαϊ ᾿τηρογαΐου. (ὐοηΐ. ἰηΐᾶ 
7.τ, τὸ οἰς. ΗΤΟΗ. 

δεισιδαίμονες] απ ΤΕ]ΡΊΟΒΙ Πο- 
ΤΩΪΠΘ5. οὗ γϑνουθηΐα ἀθου Ρ]ΘΗ]. 
(ὐδμ σον οὐ ροαηατη νἹσθπλ ἀρπᾶ 
ΤΔΟΘαξΘΠΠΟΏΙΟΒ. {11 πη ΒΟΠϊ.8 ρ616- 

ῥυμάτων ΟΟ. ΠΟΥΤ. τηρ'., [). ῬΓ. 
προσεμίγνυε τὸ 1). ΤΟΥ. (α. 5. Υ. Γ. προσεμίγνυον Δ.Ε. 

ὑπτεξῆγον] ἀνεχώρουν 1)... τηρ- γ΄ 

ἐρυμάτων Ὁ. 5. ν. ἃ]. τη. 

θαῦ ; Ποάϊθαμθ τηβῖοὶ π]06] ἔργο ἀρπά 
ΟἸΏΠ6Β σΘηΐθ5 1Π ἸΟΟΙΠῚ ῬΘΘΔΠΊΙῚ 511 0- 
ξοβϑογαηΐ, 5ΟΗΝ, 

59. παρορῶντες εἰς ἀλλήλους] Τηΐτα 
8,1, 4, παρορᾶν πρὸς τὸ σημεῖον 68. 
Οἱ ἐπ ἀνδεὺ ἔνοι ἢϊς οἵ 5. 70, 1ηΐ6]}1- 
Θ6Π6Ὶ Θχθυοιθδίο 8 Π}}1{801 ΘΧΟΙΠ. 

ὀνομάσαντες ] ΝΟοΙΏΪΠΒ σΟΙΩΡΕ]]Δ 68, 
70 1: ΤΌ: 

οἱ δ᾽ ὄπισθεν] ϑυιπΐ οἱ ἐπιστάται, 
πὖ οἱ πρῶτοι ἀεϊπαθ οἱ πρωτοστάται. 
5ΟΗΝ. 

όο. προσεμίγνυον) Υ. δᾶ 2, 4, 20. 
γοα. πα ἀαῦ016, ααοα τοϑαδαὶ, 
προσεμίγνυ, 6 40 δᾶ 6, 4. 6. 

ὑπεξῆγον] ϑθηϑῖηηι 86 ϑιειδαϊιοοθαηΐ. 
Καρταηῦ, Ἰσὶταν οἱ ἀπὸ τῶν ἁρμάτων 
προμαχοῦντες, δηΐθ δοίΘη1] Βδηίθδβ  : 
Ῥοϑύ 605 ΘΟ] δ.15 0515 οασυιθι8 ἀπε- 
στραμμένοις ὥσπερ εἰς φυγὴν, τι οϑ8ι 
ἰηῖνα 6, 2, 17]. Ἠοβίθπι {ἰπηθηΐθβ οἱ 
ἔαραπη σα ρΘββθηΐθϑ σασσιτη Δ ἰβοθηάιιηΐ 
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ἴω [ Ἁ , κ᾿ 9 Ν Ν “ 3 

πλῆθος" οἱ δὲ τοξόται καὶ ἀκοντισταὶ καὶ σφενδονῆται αὐ- 
“ » 7 Ἂ ,ὔ Ν » - « δεν. ͵ 

6ι τῶν ἀφίεσαν τὰ βέλη πολὺ πρὶν ἐξικνεῖσθαι. ὡς δ᾽ ἐπιόν- 
ς ᾿ς ἣ ἴω , ἴω τ 7 

τες οἱ ΠῈΕέρσαι ἐπέβησαν. τῶν ἀφειμένων βελῶν, ἐφθέγξατο 
Χ 

δὴ ὁ Κῦρος, ̓ Ανδρες ἄριστοι, ἤδη θᾶττόν τις ἰὼν ἐπι- 
δεικνύτω ἑ ἑαυτὸν καὶ παρεγγυάτω. οἱ μὲν δὴ παρεδίδοσαν᾽ 
ὑπὸ δὲ προθυμίας καὶ μένους καὶ τοῦ σπεύδειν συμμίξαι 
ὃ Γ Ν ΤᾺ 7 Ν Ἂς “- ς ἐφ 
ρόμου τινὲς ἦρξαν, συνεφείπετο δὲ καὶ πᾶσα ἡ φάλαγξ 

“ . 3 ΠΝ ᾿Ὶ [ σ΄ 5 “ σι ’ὔ 

δ δρόμῳ. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Κῦρος ἐπιλαθόμενος τοῦ βάδην 
Ἷ . τ ΝὰΝ Ν “ 5» 7 ͵ “Ψ 4 5 

δρόμῳ ἡγεῖτο, καὶ ἅμα ἐφθέγγετο Τ᾽ 'ς ἕψεται; Τίς ἀγα- 
, , “, “ - « ᾿ » ’ 

θὸς; Τίς ἄνδρα πρῶτος καταβαλεῖ; οἱ δὲ ἀκούσαντες 
ΡΝ “- 5 , ἃ Ν δὰ ἌἜ ον σ 

ταὐτὸ τοῦτο ἐφθέγγοντο, καὶ διὰ πάντων δὴ ὥσπερ παρ- 
3 σ΄“ 5 ψ, Ῥέα ΟΣ 7 » ,ὔ ε Ἁ δ 

63 γγύα οὕτως ἐχώρει Τὶς ἐψεται ; Τίς ἀγαθὸς ; οἱ μὲν δὴ [28] 
4 “ 27 ε ’ Ἃ “ Χ ᾽ 

Πέρσαι οὕτως ἔχοντες ὁμόσε ἐφέροντο" οἱ γε μὴν πολέμιοι 
οὐκέτι ἐδύναντο μένειν, ἀλλὰ στραφέντες ἐφευγον εἰς τὸ 

δφἔρυμα. οἱ δ᾽ αὖ ̓ “Πῶρσαι κατά τε τὰς εἰσόδους ἐφεπόμενοι 
ὠθουμένων αὐτῶν πολλοὺς κατεστρώννυσαν, τοὺς δ᾽ εἰς 

Ἁ Ὺ,)Ἅ ΄ ὔ ἊΨ 

τὰς τάφρους ἐμπίπτοντας ἐπεισπηδῶντες ἐφόνευον ἄνδρας 
«ε ΄ι λοω 32 ᾿ς ἴω ε Υ ΕῚ Ἂ Ψ» 

ομοῦ καὶ ἵππους" ἐνία γὰρ τῶν ἁρματων εἰς τὰς ταφρους 
Ξ 5 ᾽ὔὕ ’ 5 ΄“- ν ᾿ ΄“. “Φ 5 ς 

δὁς ηναγκασθὴ φεύγοντα ἐμπεσεῖν. καὶ οἱ τῶν Μηδων δ᾽ ἱπ- 
“- « “ ἴω 2) Ἧ ς 7 Ν ω 

πεῖς ορῶντες ταῦτα ἡλαυνον εἰς τοὺς ἱππέας τοὺς τῶν πο- 
7 « δ, δ. ον Υ͂ 2, Ν᾿ [χά 

λεμίων" οἱ δ᾽ ἐνέκλιναν καὶ τούτοις. ἔνθα δὴ καὶ ἵππων 

σῴφαι (ογϑαπι νἹαοίτι ε) δονῆτε Α. σφενδονηταὶ Ὁ. 
ῬΙ. ἐφιεμένων 1). δὴ] ἤδη Δ.α. ἤδη οτη. Ὁ. 
ΒΕ Ύ.Τ. αὐτὸν ἡ οἵ. ἢ) παρεδ. τοῦτο 1). ἀπὸ Α. καὶ μέ- 
νους] α Θἷ ους ἴῃ τα8. ἢ), τινος [).Ὁ. 5.ν.Υ.Ψ ἦρξαν 19). ρτ. Η. ἤρξαντο 
ΔΕ δον. Ὁ. συνέπετο Α.(α. ρΓ. συνάπτετο ἴ,., 8. ν. 8]. τη. εἰπε. Οὐοηΐ. 
ΨΑΥ. 8501. ΑηΔΌὉ. 7, 4. 6. 62. ἐφθέγγοντο Α.6. ργ. ἕψεται] ἐφέπεται 
Α.α. πρῶτος ἄνδρα 10. καταβαλλεῖ α. ΡΙ. τὸ αὐτὸ 1). δὴ] δὲ Ὁ. 
παρηγγύα] ε ἴῃ 1π|. Ο. 623. τὸ ἔρυμα] τὰ ἐρύματα Ἀ.Ὁ. 64. τε οτῃ. Ὦ. 
ἑπόμενοι 1). κατεστρώννυσαν ἀ ἀπέκτεινον 1). ἐμπεσεῖν] συνεμπεσεῖν 1). 
ΟΟΥΤ. συνεισπεσεῖν 1). ΡΥ. ύ5. ἱππεῖς] ἱππῆς 9). ΡΥ. ἱππέας] ἱπ- 
πεῖς Ὁ. ἐνέκλινον Α.(α. ΟΟΥ̓Γ. 8. Υ.Υ. τούτους 1)... (ΟΥ̓́Τ. ἔνθα---ἀμ- 
φοτέρων Ὁ... τηρ΄. Υ. 

ότι. ἀπέβησαν .Ε. 
ἐπιδεικνυέτω Ὁ) .α 

οὐ δυξιριαηῦ. Ὁ] ν]θ δῃηποίαϊα. ἴ- Οὐο! ε. εὐ Ζοπδῦα: οδύθυὶ οὐτῃ Ρὰ- 
[181 Ἰηἶπὰ 1Π ΘΧογοϊίι ΑΒΒΥΤΙΟΤ ΤΩ 7: 
1, 20. ΟὝΓΥτΙΒ 6116], βύδι! πη τἀ] ΑὈτὰἃ- 
αἀαίαβ οὐτῇ ΟΟΥτ15 []Οα 015 Ἰτη ρθη 
ἴδοϊῖ, Γὰρταηΐ, τὰ μὲν ἀναλαβόντα τοὺς 
παραιβάτας, τὰ δὲ καὶ ἀπολιπόντα. 
Ιριῦαν Ὀ6]]αΐουαβ ΠΟῚ ΟΟΠΤΙ 18. 1Π815- 
ἐθηΐθϑ ριιρηαθδηῦ, 564 001 56 ἴῃ ἱπρδπ 
ἄγ σοριαθαηΐ, Οὐ τη ΡΟΩΘ [16- 
Ἰιούατῃ δαβοθπμάθθαηί. 5ΟΗΝ, 

63. ἔρυμα] 1ἴὰ 1ρὲγ ῬΠ]ΘΙΡΏΙ οτπὶ 

7118. τὰ ἐρύματα παθοπΐ, ατι88 Βαηὖ ἸΙοσα 
τησηϊία, πὖ 4, 2. 5. 50ΗΝ. ΘΙηρῈ- 
1Αγ18 δδύ 8.66; 4. Ι 

65. ἐνέκλιναν καὶ τούτοις] υμ 8δ6- 
Οἰ18. ΡοΪΥΡ. 14, 8,8: Ἅμα δὲ τῷ γε- 
νέσθαι τὴν πρώτην ἔφοδον εὐθέως οἱ 
Νομάδες ἐνέκλιναν τοὺς ᾿Ιταλικοὺς ἱπ- 

πεῖς. Ῥϑεα οσαπὶ ἀδί. ἹΠΊΡΤΌΡΙΙΘ 1)1ο- 
ὮΥ8. Αηΐ. Βοπι. ἢ 5» 54: ᾿Απαγγέλλετε 
ἀπιόντες πρὸς τὸ κοινὸν τῶν Λατίνων 
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66 διωγμὸς ἢ ἦν καὶ ἀνδρῶν καὶ φόνος ἐξ ἀμφοτέρων. οἱ δ᾽ [29] 
ἐντὸς τοῦ ἐρύματος τῶν ᾿Ασσυρίων ἑ ἑστηκότες ἐπὶ τῆς κε- 
φαλῆς τῆς τάφρου τοξεύειν μὲν ἢ ἀκοντίζειν εἰς τοὺς κατα- 
καίνοντας οὔτε ἐφρόνουν οὔτε ἐδύναντο διὰ τὰ δεινὰ ὁρά- 
ματα καὶ διὰ τὸν φόβον. τάχα δὲ καὶ καταμαθόντες τῶν 
Περσῶν τινας διακεκοφότας πρὸς τὰς εἰσόδους τοῦ ἐρύμα- 

ὄγτος ἐτράποντο καὶ ἀπὸ τῶν κεφαλῶν τῶν ἔνδον. ἰδοῦσαι 

δ᾽ αἱ γυναῖκες τῶν ᾿Ασσυρίων καὶ τῶν συμμάχων ἤδη 
φυγὴν καὶ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀνέκραγον καὶ ἔθεον ἐκπε- 
πληγμέναι, αἱ μὲν καὶ τέκνα ἔχουσαι, αἱ δὲ καὶ νεώτεραι, 
καταρρηγνύμεναί τε πέπλους καὶ δρυπτόμεναι; καὶ ἱκετεύ- 
ουσι πάντας ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν μὴ φεύγειν καταλιπόντας 
αὐτὰς, ἀλλ᾽ ἀμῦναι καὶ αὐταῖς καὶ τέκνοις καὶ σφίσιν αὐ- 

68 τοίς. ἔνθα δὴ καὶ αὐτοὶ οἱ βασιλεὶς σὺν τοῖς πιστοτάτοις 

στάντες ἐπὶ τὰς εἰσόδους καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τὰς κεφαλὰς 
όρ καὶ αὐτοὶ ἐμάχοντο καὶ τοῖς ἄλλοις παρεκελεύοντο. ὡς δ᾽ [30] 

ἔγνω ὃ Ἰζῦρος τὰ γιγνόμενα, δείσας μὴ καὶ εἰ βιάσαιντο 

ἢ] καὶ Ὁ. κατα- 
διὰ τὰς κεκοφότας 

ἐξαμφοτέρων Ἀ. 
διὰ τὰ] διά τε τὰ 1). 

ἀνδρῶν] τῶν ἀβωρῶν 1. 
ΓΕΑ ΑΣ ἀποκτείνοντας 

Α.α.Ρ» τῶν ἽΠ ἔφευγον 1). ἔφυγον Ροϑί ἔνδον Δα. (α. τηρ. Τ. 
67. φυγὴν ἤδη 1. καταρήγν. Α. πέπλους] τοὺς πέπλους Η. ΖοΟΠδΙἃ5 
Ῥ.Ὶ Β1Α ἱκετεῦουσαι 1). καὶ αὐταῖς καὶ τέκνοις ] καὶ τέκνοις καὶ ἑαυταῖς 19). 

καὶ εἰ] εἰ καὶ Ὦ. ύο. τὸ πεν Ὁ. 

ὅτι ὁ Ῥωμαίων δῆμος οὔτε πρότερον 
Ταρκυινίταις ἀξιοῦσιν ἐχαρίσατο τὴν 
τῶν τυράννων κάθοδον οὔθ᾽ ὕστερον 
ἅπασι Τυρρηνοῖς ἐνέκλινεν. 

ἐξ ἀμφοτέρων] ΝΙΒ5ὶ δ Ῥευβδᾶβ Με- 
ἄοβαιθ τοίογίαγ, βθα δά ἵππους εἰ ἄν- 
ὃρας, ἀοἸ]οππιπι ἐξ, αὖ οσοπήοοις Ηοχ- 
Ἰθἰπῖτιβ οὐ νουίογαύ Δ] Ζίιιβ. 

66. κεφαλῆς τῆς τάφρου ἈρῬοΥΘΠη 
Ἰιχία [οββδϑῖη ᾿ηςουργοίαςαν (ὑδηηθυα 8. 
Κατὰ κεφαλήν τινος εἶναι ἴῃ 80ρ6- 
ΥἹΟΙῈ ἸΟ6ΟῸ δέαγϑ οἱ θηϑηθγῦ6 δίργα αἷϊ- 
ΠΕ ἜΞι Ν᾿ 6 ἢ τ. 7, 2.8 
5ΟΗΝ. 

τοξεύειν οὔτε ἐφρόνουν οὔτε ἐδύναντο] 
Οορϊἑαδϑαηί, πα Ήοπι. ἢ. ΑΡΟ]]. 241: 
Ἔνθάδε δὴ φρονέω περικαλλέα νηὸν 
ἀνθρώπων τεῦξαι χρηστήριον,ΘΕῖ2 Ἐ 5:25: 

διακεκοφότας πρὸς τὰς εἰσόδους] 
ΤοΙοπάαπα νἱἀοίπι πρὸς, ἀαἀαϊύπτη ἃ 
60 αἱ ἱπορίθ ἤξφθο οἰπὶ ἐτράποντο 
ἡπηχιββοί, τ 19. ᾿ηουριιηρὶ ροβί δια- 
κεκοφύτας, οἵ [ἀ.6116 4υῖν]5 [ἀοἰαῦ Ἰη Βοσίο 

πρὸς, τιηα6. ΘΧρ]]οαηάατη αἰθίθυϊ στην 
ἔφευγον, ἀοἤοϊοηΐθ Τγϑι5. 1116 νοῦ. 
Τγδηΐ Θῃ1ΠῚ Δ 1η 5. 64, κατὰ τὰς εἰσόδους 
Εἰ ΤΈΚΟΣ: 

7 ατορρ τὴν Δ Οοηΐ. 3, 1,128. 

πόδες ὅτῳ] Οὐοῃηῇ. 7, 4: 14: στα. 
Οα. Μ, 29: Πάντας ἀνθρώπους, ὅτις 
σφέας εἰσαφίκηται. ἩΠΠΤΟΗ. ΝΝ. «δ 
ὍΠΗ: ὁ. 2. 1: 

68. οἱ βασιλεῖςἿ Ῥτοίοεν Οτωϑιιῃ 
ΑΒΒΥΓΙΟΤΠῚ ΤΟΧ, 4Ὁἱ 101 σθοϊαϊῦ, αὖ 
Χρη. παῖγαΐ 4, 6, 2, ἄθ ου͵ὰ8 πιοτῖθ 
Βουρύα τη Δ᾽] πος ἴῃ ἸΟΟΟ 6. 11588 
ΒΙΒΡΙ σα ὙΥ οἸβῖαβ. δογαη απ] 
Ροΐαϊθ νἱν ἀοοίαθ ρΡόοηθθ ΧΘΠΟΡΠΟη- 
ἴθ πὴ Δ][61Ὸ 1110 ἴῃ Ιοςο οχ [δοῖο ῬΥΌΥΒ118 
Ἰρῃοῖο, οὐ} 8. 118 ΠῚ 1056 ΤΠ ΠΟΘΙ 
[ϑοοτῖῦ, ἀγρτιιπηθηΐατὶ ἢ ΗΟ ααϊάθιῃ ἴῃ 
Ἰοσο Π1Π1] αὐ] ποῦ ππουΐθιη ΓΘ ρῚ5 σοτη- 
ΤΩΘΙΠΟΥΑΙ ; ΔΙΙΟΤΟ ΨΘΙῸ ΤΠΟΥΒ Β|Π|1] 
δαλιγ οὐ 1π οαῖιβα {5010 ῬᾺ]1Οδ 
ΡΟΠΙΐαν, Ιοοὺ β88ηὴ6 ΘΟΙΠΜΙΠΟ( ΒΒ] ΠΊΟ. 
5ΟΗΝ, 



118. 11. ΟΛΡ. ΠΙ|. 10] 

ΕΣ πχν ᾿, εκ “- “ο΄, “ 

εἴσω, ὀλίγοι οντες ὑπὸ πολλῶν σφαλείεέν τι, παρηγγύησεν 
ῸὉ» ᾽ὔ 5 ΄“- 7 ἣ τῇ 

γοἐπὶ πόδ᾽ ἀνάγειν ἔξω βελῶν καὶ πείθεσθαι. ἔνθα δὴ ἔγνω 
ἊΝ ᾿ - ,,ν 

τις ἂν τοὺς ὁμοτίμους πεπαιδευμένους ὡς δεῖ; ταχὺ μὲν 
Χ 3 Ν, 5» “ Χ Ν - “7, ᾿ά 

γὰρ αὑτοὶ ἐπείθοντο, ταχὺ δὲ τοῖς ἀλλοις παρήγγελλον. 
- 57 “ 3 ὧν “7 Ν Ψ, Ἂ 

ὡς δ᾽ ἔξω βελῶν ἐγένοντο, ἔστησαν κατὰ χώραν, πολὺ 
΄σι ΄ο ΄ο 7, ἴν ΄ 

μᾶλλον χοροῦ ἀκριβῶς εἰδότες ὅπου ἔδει ἕκαστον αὐτῶν 
γενέσθαι. 

πεπαιδ.] καὶ πεπαιδ. 1). οπγ. (α., 564 τηρ' 
ὅπου ἔδει] ὅτι οὐδεὶς Α.(. ργ. παρήγγελον 1). ΡΓ. παρήγγειλον α. 

όο. ἐπὶ πόδα ἀνάγειν] Ἰαοῖα Ποβύϊθιι8 
ΟὔΌγνοτϑα σγούσοστθαὶ. Οοά οβύ Ὑθίουτθ 
Ῥϑάθπῃ, οαπὰ 1Π ΘΟ 6 ΠῚ ν ] {1 γΘ5.1010 
Ῥϑάδθπι τείτο σθάθηαο ροπίπηβ. Ρὸο- 
Ἰγθῖα5 ἀναχωρεῖν εἴ ὑποχωρεῖν ἐπὶ πόδα 
αἸςΟΓῈ βο]θῦ ; ου͵αβ Ἰοσα πη ΡΘΒ81Π16 Πᾶ- 
ὈΙζαμη ἃ 1ἸΌΓΑΙΒ 2, 0δ, 8, οἴ ἴῃ 400 
ὨΠΡΘΙΙΙΒ ἸΠΙΘΓΡΓΘΒ 8 Ιᾶρϑῖι δϑί, αὖ 
τηϊγατη αἰ γθηΠΔπὴ Ἰηΐου ἐπὶ πόδα οἱ 
ὑπὸ πόδα σΟΙΏΙΒΙ ΒΟΥ ίΓ, ΟὈἸΓΘΥ Ὦ1Ὸ 
ΘΙ μα πὶ ΡΟΠΟΙΘ ΠΟΘΙ: Οὐ γὰρ 
ἀπολιπόντες αὐτοῖς ἀναχώρησιν, προσ- 
δεξάμενοι δ᾽ ἀκεραίους ἅμα καὶ συνεστώ- 
σας τὰς σπείρας, εἰς τοῦτο δυσχρη- 
στίας ἦλθον, ὥστε δι’ αὐτῆς τοῦ λόφου 
κορυφῆς διαμάχεσθαι πρὸς τοὺς βιαζο- 
μένους. εὐθέως δὲ οἱ μὲν ᾿Ιλλυριοὶ τὴν 

.Ὑ. δά. τοβθοΐο, πὖ ν]ἀοίαγ, καί. 
αὐτῶν οτη. 1). 

κατάστασιν ἐλάμβανον, οἱ δὲ περὶ τὸν 
Εὐκλείδην διὰ τὸ μὴ καταλείπεσθαι τό- 
πον εἰς ἀναχώρησιν τὴν ἐπὶ πόδα καὶ 
μετάστασιν ἑαυτοῖς, τὸ λοιπὸν ὅσον ἐκ 
ποδὸς ἐπιέσθησαν τῷ βάρει τοῦ καθο- 
πλισμοῦ καὶ τῆς συντάξεως, ἐξ οὗ τα- 
χέως συνέβη τραπέντας αὐτοὺς ὀλεθρίῳ 
χρήσασθαι φυγῇ, κρημνώδη καὶ δύσβα- 
τον ἐχόντων ἐπὶ πολὺ τὴν ἀναχώρησιν 
τῶν τόπων, ΟὉΪ ὨΪΏ1] δι Ῥαγιτη ἴῃ 
ψΘΓΌ15, ΤΠ] ] τι ν ΓΟ ἢ ΟΥ̓ΙΠΘ ΘΟΓΙΙΠῚ 
τηυΐαύαμη νἱάθ8. 5ΟΗΝ, 

πείθεσθαι] Ἰτηρεταῖο Ῥᾶγθγθ ααιπι 
ΤΩ ]1{65 Θἰ1Δ πὴ [7118 51 ἀΘὈθαηΐ, ΓΏ1Π1 φεί- 
δέεσθαι Βογ θη τιμὴ 6856 ν]Βάμη εϑῦ. 

Ἴο. χοροῦ] Ν. δά 1, 6, 18. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑ. 

ΒΙΒΛΙῸΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 
“ ἐς “ ᾽ Ψ ᾽ ω Ἁ “ 

Μείνας δὲ ὃ Κῦρος μέτριον χρόνον αὐτοῦ σὺν τῷ στρα- 
τεύματι καὶ δηλώσας ὅτι ἕτοιμοί εἰσι μάχεσθαι, εἴ τις 
ἐξέρχοιτο, ὡς οὐδεὶς ἀντεξῃει, ἀπήγαγεν ὅσον ἐδόκει καλῶς 
ἔχειν καὶ ἐστρατοπεδεύσατο. φυλακὰς δὲ καταστησάμενος 
καὶ σκοποὺς προπέμψας, στὰς εἰς τὸ μέσον συνεκάλεσε. 

“ τοὺς ἑαυτοῦ στρατιώτας καὶ ἔλεξε τοιάδε. ἤάΑνδρες Πέρ- [2] 
σαι, πρῶτον μὲν τοὺς θεοὺς ἐγὼ ἐπαινῶ ὅσον δύναμαι, καὶ 
ὑμεῖς δὲ πάντες, οἶμαι" νίκης τε γὰρ Τετυχήκαμεν, καὶ σω- 
τηρίας. τούτων μὲν οὖν χρὴ χαριστήρια ὧν ἂν ἀεὶ ἔχωμεν 
τοῖς θεοῖς ἀποτελεῖν. ἐγὼ δὲ σύμπαντας μὲν ὑμᾶς ἤδη 
ἐπαινῶ" τὸ γὰρ γεγενημένον ἔργον πᾶσιν ὑμῖν καλὸν ἀπο- 
τετέλεσται' ὧν δ᾽ ἕκαστος ἄξιος, ἐπειδὰν 1 παρ᾽ ὧν προσή- 
κει πύθωμαι, τότε τὴν ἀξίαν ἑκάστῳ καὶ “ἔργῳ καὶ λόγῳ 

4πειράσομαι ἀποδιδόναι. τὸν δ᾽ ἐμοῦ ἐγγύτατα ταξίαρχον 
Χρυσάνταν οὐδὲν ἄλλων δέομαι πυνθάνεσθαι, ἀλλ᾽ αὐτὸς 

1. ἕτοιμοι] ἔτιμοι .. ρτ. αὐ ν]ἀοίαν. ἐξέρχεται 1). ΡΥ.» υὖὐ Η. ὡς] ὡς 
δὴ Ὁ. ἐξήει οἵ Ργ.. ἐξείη Ὁ). καὶ κατεστρατοπ. 1). φυλακὰς Η. 
οἵ [ογίαβϑθ Μ. φύλακας Α.1).α. τὸ (. 5. ν. Γ΄ ὩΣ ἐγὼ] ἐ ἐγώ τε 1). 
ἀεὶ οτη. 1). ἀποτελεῖν ( ἜΟΥΙΤ., ΡΥ- δ)αδιηοα! αυἱὰ αὐ ἀπαιτεῖν. ύὑμ- 
παντας ἃ. πασιν] σὺν ιν τ. (. σὺν πᾶσιν Ι.. σύμπασιν ). παρ᾽ ὧν 
10. τηρ΄. Γ΄ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ 0. 4. ἐγγυτάτω 3}}. χρυσάντα Δ. 
χρυσάντ οἷ αν 8.0. ΟΟΥΤ. (. οὐδὲν ἴῃ 188. (ὐ. ΘΟΥΤ. ἄλλων] παρ᾽ ἄλλων 
1).6. οοΥγ., ΡΓ. απ ἀὈ16 ἄλλο, τιῦ ἴ,., 4] παρ᾽ 5. ν. 8]. πη.» αὖ (ὦ, ἴῃ γᾶ8.» οἵ 
ῬΓ. ἄλλο, αὖ (ἀ. Θ΄αδ0 ο σοιῃ ρθη 1 5011] 85 ὧν Ὠᾶὰθοῦ 50. 

3.πε}} ΨῸ 86 2..8,}9. 8. παρ᾽] δ᾽τα λον, αὐ ν] οὔτι», Ἰηΐον- 
ἤδη] 1) δηηοϑίῃ. ρΡ. 604, 23, τὴν ἤδη φοϑιύαμῃ ποίανὶ δὰ ΑπδΡ. ΠΩΣ Ἐν 

χάριν. Οὐοηΐ. 5.4, οὔ Δα Απᾶ}. 1,4. τύ. 
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Φ μὰ εὐ ἈΚ Ά δ Ν »ὕ “ 53 Ν ΄ 
οἶδα οἷος ἦν" τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ὅσαπερ, οἶμαι, καὶ πάντες 
ὑμεῖς ἐποιεῖτε" ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ παρηγγύησα ἐπανάγειν καλέσας 
αὐτὸν ὀνομαστὶ, ἀνατεταμένος οὗτος τὴν μάχαιραν, ὡς 
παίσων πολέμιον, ὑπήκουσέ τε ἐμοὶ εὐθὺς ἀφείς τε ὃ 
57 -“ Ν » ’ Ν 5» 

ἐμελλε ποιεῖν Τὸ κελευόμενον ἔπραττεν" αὐτὸς τε γὰρ ἔπα- 
νῆγε καὶ τοῖς ἄλλοις μᾶλα ἐπισπερχῶς παρηγγύα, ἐστ᾽ 
ἔφθασεν ἔξω βελῶν τὴν τάξιν ποιήσας πρὶν τοὺς πολε- 
μίους κατανοῆσαι ὅτι ἀνεχωροῦμεν καὶ τόξα ἐντείνασθαι 

ν Ἁ Ἁ 3 σ΄ “ » Ἷ, ΕῚ Ἁ Ν 

καὶ τὰ παλτὰ ἐπαφεῖναι' ὠστε αὑτὸς τε αβλαβὴς καὶ 
ἈΝ [2 ΄ι 327) » ἴω ἢ ,; ᾿ ΞΖ 

τοὺς αὑτοῦ ἄνδρας ἀβλαβεῖς διὰ τὸ πείθεσθαι παρέχεται. 
Ε 3 ΒΩ ς ἴω ’ὔ . Ὄ 5 ἊἝ ᾽ὔ 

φάλλους δ᾽, ἐφη, ὁρῶ τετρωμένους, περὶ ὧν ἐγὼ σκεψά- 
3 « ’, ’ 4 ᾿ ΄, Ν 

μενος ἐν ὁποίῳ χρόνῳ ἐτρώθησαν, τότε τὴν γνώμην περὶ 
“ “- ’ Ἁ Ζ “ 

αὐτῶν ἀποφανοῦμαι. Χρυσάνταν δὲ καὶ ὡς ἐργάτην τῶν 
» Ψ Ά, ΄ ΝΡ οΣ . Ν ιν ,᾽᾿ 
ἐν πολέμῳ καὶ φρονιμον καὶ ἄρχεσθαι ἱκανὸν καὶ ἄρχειν 

᾿ᾷ ν᾿ 57 ΡΗ͂Σ σ Α Ν 5 3 ὸΝ 
χιλιαρχίᾳ μὲν ἤδη τιμῶ; ὅταν δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαθὸν 

Ἔν, (4 Ν »ῸΝ ΄ » , » π᾿ Ν Ζ » 
5 διδῷ ὁ θεὸς, οὐδὲ τότε ἐπιλήσομαι αὐτοῦ. καὶ πάντας δὲ 

ᾺἊ ᾿ ἴω Ἧ ΄ι 

βούλομαι ὑμᾶς, ἔφη, ὑπομνῆσαι" ἃ γὰρ νῦν εἴδετε ἐν τῇ 
μάχῃ τῇδε, ἐνθυμούμενοι μήποτε παύεσθε, ὃ ἵνα παρ' ὑμῖν 
αὐτοῖς ἀεὶ κρίνητε πότερον ἡ ἀρετὴ μᾶλλον ἢ ἢ φυγὴ 

σώζει τὰς ψυχὰς καὶ πότερον οἱ μάχεσθαι. ἐθέλοντες ῥᾷον 
ἀπαλλάττουσιν ἢ οἱ οὐκ ἐθέλοντες, καὶ ποίαν τινὰ ἡδονὴν 

ὅπερ Ὦ. οἱ σα 8. Υ. ἵ΄. ὑμεῖς (οὖ ργ΄.. ἡμεῖς) πάντες Ὁ). ἐποίει 1)... ΘΟΥΥ. 
» “ » Ν 2 Α » Ν »᾿ Ἦ Ἁ 

85. Υ. ἐποιεῖτε. ὀνομαστὶ αὐτὸν ἐμοὶ] ου 5.ν. 1. ἃ. ἀφεὶς καὶ 
8. ν0 Γ΄, (. καὶ ἀφεὶς 10. τε οπι. 1). ογαβιύ ἃ. ποεῖν ἶ,. ἐπανήγαγεν 
ω,; ἔστ᾽] ἕστ᾽ ἃ. ὥστ᾽ Ὦ. κατανοῆσαι] τε δα. Ὠ.6.ζτ. πελτὰ ἔου- 
ὕα586 [9. ΡΓ.» ΘΟΥΤ. ἴΠ α. ἐπαφιέναι 1). ἀβλαβὴς ἄπο βλάβης Α. ἀπὸ 
βλάβης Ο., 56 ΘΟ. ἴῃ ΔΟΟΘΠΌΙθιι8, αὖ ο ρυάνθμῃ Ὠαθαΐ τ., {πὰ ἴῃ ἤπθ ὙΘΓΒΊΙΒ 
4ᾳ88] Ἰετοῖα 510 Θγᾶβ8, δοσθη 8 ΒΌΡΘΓ α ἴῃ Γ88., οὐ ΒΌΡΘΙ ς Β᾽[τάϑ. αὑτοῦ] αὐτοῦ 
Α.α. ἑαυτοῦ Ὁ. 4: τεταραγμένους Ἢ ΡΓ.» ΟΟΥΤ. 8.0. ἃ]. πη. ρω . ἴῃ 
ΤΆ8. χρυσάντα Α. ὡς καὶ 1). ἐν πολέμῳ] πολεμικῶν 1). διδῷ 
ὁ θεὸς] ὁ θεὸς δῷ Ὁ. οὔτε 1). 5: ὑμᾶς βούλομαι [0. ὑμᾶς Ροβῖ 
ἔφη 864. α. ΘΟ. ΡῬοβί βούλομαι ". ἐνθ.} ταῦτα ἐνθ. }. (5 8.ν..0.Ψ αἰεὶ 
Α.α. κρίνηται 1). ἡ] εἴη Α. εἰ α. ργτ. ἀρετῆ Α. τὰς Ψυχὰς 
(.τὴρ.γὙ. μάχεσθαι θέλοντες α. 

ἐποιεῖτε δὺς Βαροῦ ΔῸ 1ΠὈΤῚ5 ῬΥΘΟΒΙΑῚ 
4ᾳδτη ἐποίει. ΤΠ τόσα τηθᾶο Ἰοααιπίαν 
τοὶ. Οοηνῖν. 2, 17: Εἰ τοιούτων 

γυμνασίων ἐπιθυμῶ, μὴ ὥσπερ οἱ δολι- 

καὶ τὴν κοπίδα διηρμένος, ἀκούσας τὸ 
ἀνακλητικὸν, ἀφῆκε τὸν ἄνδρα Ἰαιιαΐ. 
4 ΜδρῸΕ]]1 οἱ Ῥθορι 4 Οοπηρᾶν ΘΟ: 
Ὃς διηρμένος κοπίδα καὶ παίειν μέλλων 

χοδρόμοι τὰ σκέλη μὲν παχύνονται, 
τοὺς ὥμους δὲ λεπτύνονται, μηδ᾽ ὥσπερ 
οἱ πύκται τοὺς μὲν ὦὥμους παχύνονται, 
τὰ δὲ σκέλη λεπτύνονται, ἀλλὰ παντὶ 
διαπονῶν τῷ σώματι πᾶν ἰσόρροπον 
ποιεῖν. ὙΠΟ. 1, 82,1. 

πε επά μένον! ΡΙαδΆγομαΒ ἴῃ Αιοοβέ. 
ΒΟ ΔΒ. Ρ. 272 Εν 0] ἢ. 1. τϑϑριςε!ῇ, 

πολέμιον, ὡς ὑπεσήμηνεν ἡ σάλπιγξ 
ἀνακλητικὸν, ἀφεὶς τὸν ἄνδρα μάλα 
πράως καὶ κοσμίως ἀνεχώρησεν. ΄ΟΥΝ, 
Οοηΐ. 14. Αρορίῃ. 1.8ς. 68, Ρ. 296 1ῷ. 
ἜΜ: Ἐριοίοῦ. Π}155.. 2, 0, 15. 

ἐεθυγὴ σώζει] Νὰ 3, 3, 45. 
ζ«ἤυκ 

ΜΖ 
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εἶ “- Ψ ΄“ Ν “- 5, 5. ἃ ΄ 5. 

τὸ νικᾶν παρέχει: ταῦτα γὰρ νῦν ἀριστ᾽ ἂν κρίναιτε πεῖράν 
“" 7ὔ 5᾽ 7 ΄' ᾽’ὕ 

τε αὐτῶν ἔχοντες καὶ ἄρτι γεγενημένου τοῦ πράγματος. 
Ἂς ΄- οὗ 57 ΣΝ ὃ ῇ λ 7] Ἃ 5) ᾿ 

ὁ καὶ ταῦτα μέν, ἐφη, ἀεὶ διανοούμενοι βελτίους ἂν εἴητε 
΄ι Ἀ « “ Ἂ 3 ᾿ς ν ᾽ 3, 

νῦν δὲ ὡς θεοφιλεῖς καὶ ἀγαθοὶ καὶ σώφρονες ἀνδρες δει- 
“- Ν ἴω “ ἴω ΄“ 

πνοποιεῖσθε καὶ σπονδὰς τοῖς θεοῖς ποιεῖσθε καὶ παιᾶνα 
Ξ 5 ’ ᾿. Ν , ω 3 εἶ Ν 

7 ἐξάρχεσθε καὶ τὸ παραγγελλόμενον προνοεῖτε. εἰπὼν δὲ [3] 
σι 5 Ἂς ᾿ ν Ν [τ 5) ἐν Χ »ἤ 

ταῦτα ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἤλασε καὶ πρὸς Κυαξάρην 
5 Ν Ν 5 , σι δ ϑιτοῦν ἈΠ ἈΧῸΝ 3. Ἀνστς 
ἦλθε: καὶ συνησθεὶς ἐκείνῳ κοινῇ ὡς εἰκὸς καὶ ἰδὼν τἀκεῖ 

ἣ 5 Ψ,. ν Ν “- 7 

καὶ ἐρόμενος εἴ τι δέοιτο, ἀπήλαυνεν εἰς τὸ αὑτοῦ στρά- 
ΝΥ Ἂν “- ’ὔ 

τευμα. καὶ οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦρον δειπνοποιησάμενοι καὶ 
Ν “4 7 ’ 

φυλακὰς καταστησάμενοι ὡς ἔδει ἐκοιμήθησαν. 
Χ 7 ; ΄“ 9, 

8 Οἱ δὲ ᾿Ασσύριοι, καὶ τεθνηκότος τοῦ ἄρχοντος καὶ σχε- 
Ν Χ “ “ , Δ Ἂ »}» 

δὸν σὺν αὐτῷ τῶν βελτίστων, ἠθύμουν μὲν πάντες, πολλοὶ 
Ν ΄“- “ Ν ΄“- 

δὲ καὶ ἀπεδίδρασκον αὐτῶν τῆς νυκτὸς ἐκ τοῦ στρατο- 
,ὔἹ «ε “- λ “ Ψ “- Ἂς ε 57 4 

πέδου. ὁρῶντες δὲ ταῦτα ὃ τε Κροῖσος καὶ οἱ ἄλλοι συμ- 
΄-“ ν ’ὔ Ζ Ἁ Ν 3  Α 

μαχοι αὐτῶν πάντες ἠθύμουν: πάντα μὲν γὰρ ἦν χαλεπά" 
Ἁ σ΄. ΄“ ,ὔἷ ΄ς 7 ΄ο. 

ἀθυμίαν δὲ πλείστην παρεῖχε πᾶσιν ὅτι τὸ ἡγούμενον τῆς 
ὃξ ἘΞ ᾿ ΠΕ Ξ' ,ὕ “ χ 

στρατιᾶς φῦλον διεῴθαρθαι ἐδόκει ταῖς γνώμαις. οὕτω δὴ 
ΝΝ ᾿ , “ ’ 

ἐκλείπουσι τὸ στρατόπεδον καὶ ἀπέρχονται τῆς νυκτός. 
« ᾿] « ’ 5 7] Ν. 57 5 “- ᾽ ὕ ἊΝ ΄“ 

οὡς δ᾽ ἡμέρα ἐγένετο καὶ ἔρημον ἀνδρῶν εφάνη τὸ τῶν [4] 
,ἷ 7, 5 λ ’ ἕ “- Ν 

πολεμίων στρατόπεδον, εὐθὺς διαβιβάζει ὁ κῦρος τοὺς 
᾽ 4 ΡΡΣΜΩΣ Ν ε Ν “- 

Πέρσας πρώτους κατελέλειπτο δὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων 
Ν Ν μ' Ν Ν Υ͂ Ν ἈΚ 

πολλὰ μὲν πρόβατα, πολλοὶ δὲ βόες, πολλαὶ δὲ ἅμαξαι 
“- ϑ ζω 7 5 Χ 4 ,ὔ 5᾽ Ν ε 

πολλῶν ἀγαθῶν μεσταί: ἐκ δὲ τούτου διέβαινον ἠδὴη καὶ οἱ 

ὡς] ὡς καὶ Ὦ. καὶ σπ-.--- ἄριστα κρίναιτ᾽ ἂν 1). 6. ἀεὶ οτη. Ὦ. 
ἐξάρχετε Ὧ: καὶ] καὶ ἅμα ποιεῖσθε οἵα. Α.ἃ. τηρ΄. 1. παιᾶνας Δ... 

Τῶν τ: παραγγελόμενον (. 
Α.Ο. εἰπὼν Ὁ. ἦλθε] ἐλθὼν 1). 
νόμενος (α., 5.68] συνησθεὶς ΠΟΥΥ. 
δεῖ] Α.α. ἀπήλασεν 10. 
Ἂς. Β...Υ. 
5111] ἅτε, γε ἅτε 1Ϊ,. 
λον τῆς στρατιᾶς 1). 
Η.ΙΚ. καταλέλειπτο Δ.) .(ἃ. 

πάντες οτη. 0. 

7. κοινῇ Θϑῦ Ἰην]ΟΘ6Π1), ΠΟΙ 86, Τϑοίθ 
τηοηρηῖθ δ δἸβίτῖο, τπῦ 2, 2, 22. συμ- 
μαχία κοινή. ΑὙἸδίορ!. ΝᾺΡ. 67, κοινῇ 
ξυνέβημεν. 5ΟΗΝ. 

ὡς ἔδει] Οτα πη ΠΟΠΠ]]1. δοά 
ΒΡΓα 3, 3, 28, Β1ΠΊ]ΠΓΟΥ οϑί ὥσπερ 
ἔπρεπε, προφυλακὰς ποιησάμενοι ἑκά- 
τεροι ἐκοιμήθησαν. ΟῊἮΝ, ὺ γ, 2, 
1: Φυλακὰς καταστησάμενοι, ὥσπερ 
ἔδει, ἐκοιμήθησαν, εὖ ἴ0. 5, φυλάτ- 

τἀκεῖ] τὰ ἐκεῖ Α.}). οοττ. Ε. 

αὑτοῦ] αὐτοῦ Α.(α. ἑαυτοῦ 10. 

8. ἀσσύριοι] ἅτε Δα. 1). γε 446. ἃ. οἵ 5. ν. τη. ῬΙΕΩδ6 

διέφθαρτο τὰς γνώμας 1). 
βοῦς Αια 

η. εἰπὼν δὲ Ζαπηϊι5. εἰπών τε 
συνησθεὶς] συγγενόμενος Ἀ. συγγι- 

δέοιτο] 
ὡς ἔδει οτη. 

πᾶσιν πλείστην παρεῖχεν 1). φῦ- 
9. κατελέλειπτο 

ἐκ τούτου δὲ α. 

τοντας τὴν ἄκραν ὥσπερ ἔδει. Οἷς ἔδει 
ΒΙ ΠῚ Π106. οὐ 1). 5, 4; το. 

8. ἅτε 5ῖ5 δύση οἰϊδτη 4, 2, ύ, αὖ 
10. 4, οἷα δὴ νο] ὡς δή. 

τῶν βελτίστων] (Οὐὐτίιτιι5. 2, 11,0: 
““ ΟἾχοα σα γα 1) 4 }}1 Ἰασοθαπΐῦ Π0}}1- 
158: τὴ} ἀπιο68.᾽ οἷο. Ἡ]}»}᾽΄᾽ ΟΗ. 

9. στρατόπεδον ] ΖΖοΠῃᾶΙὰΒ Υοοΐο χαρά- 
κωμα αἰχ!Ιῦ ; σαδύγα ΘηΪτὴ τητιηΐα ογδηΐ, 
5ΟΗΝ 
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» ᾿ ’ὔ “ ’; » “κ᾿ 3 “ 

ἀμφὶ Κυαξάρην Μῆδοι πάντες καὶ ἠριστοποιοῦντο ἐνταῦθα. 
» ᾿ς ἣ, » 7 ’ « ΄“- Ἁ ς΄ ΄“- 

τοέπεὶ δὲ ἡρίστησαν, συνεκάλεσεν ὁ Κῦρος τοὺς αὑτοῦ 
ή Ας δ 7] ΟΣ Δ “ ; Ὅν ἃ 

ταξιάρχους καὶ ἔλεξε τοιάδε. Οἷά μοι δοκοῦμεν καὶ ὅσα, 
7 » Ἁ 5 ΄. “σι « ΄ 5 Ἀ Ἷ ΄σ΄. Ἁ 

ἄνδρες, ἀγαθὰ ἀφεῖναι, θεῶν ἡμῖν αὐτὰ διδόντων. νῦν γὰρ 
σ“ ἡ ΄“-“ , » « “ “ 

ὅτι οἱ πολέμιοι ἡμᾶς ἀποδεδράκασιν αὐτοὶ ὁρᾶτε" οἵτινες 
Ἁ » δέν 7 7 “κ᾿. ’ “- ΕΣ 

δὲ ἐν ἐρύματι ὄντες ἐκλιπόντες τοῦτο φεύγουσι, πῶς ἂν 
“4 " Ψ - , ς “- Ε] ἴω Ζ 

τίς τούτους οἵοιτ᾽ ἂν μεῖναι ἰδόντας ἡμᾶς ἐν τῷ ἰσοπέδῳ ; 
Φ Ἀ ἐὰσ ΓΑ 7 ᾿ ἼΩΝ, ω ἊΝ 9 

οἵτινες δὲ ἡμῶν ἄπειροι ὄντες οὐχ ὑπέμειναν, πῶς νῦν γὙ 
Ἃ “ “ 7, Χ Ἀν ΣΣΙΣ το ἘΞ 
ἂν ὑπομείνειαν, ἐπεὶ ἥττηνταί τε καὶ πολλὰ κακὰ ὑφ᾽ ἡμῶν 

, (Ὁ ἣν ἐξ 7, 3 7 - ε 
πεπόνθασιν; ὧν δὲ οἱ βέλτιστοι ἀπολώλασι, πῶς οἱ πονη- 

,ὔὕ 7 7, δ δ ΣΝ 5,7 ἐν ΠῚ 

τ ρότεροι ἐκείνων μάχεσθαι ἂν ἡμῖν ἐθέλοιεν ; καί τις εἶπε; 
7 3 5 7] ’ὔ Ἂ σ΄“ ω 

Τί οὖν οὐ διώκομεν ὡς τάχιστα, καταδήλων γε οὕτω τῶν 
᾿ “- 32) ἃ 53 σ τ ᾽ὔ « 

ἀγαθῶν ὄντων ; καὶ ὃς εἶπεν, Οτι ἵππων προσδεομεθα" οἱ 
᾿ Ν ἢ,Ἤ “- 7 ἃ 7 Ν 3 

μὲν γὰρ κράτιστοι τῶν πολεμίων, οὗς μάλιστα καιρὸς ἦν 
ΕΝ ΄σ ΟἝ ΄ Ὁ ἃ δὰ ἢ 7] ἃ «ς “᾿ 

ἢ λαβεῖν ἢ κατακανεῖν, οὗτοι ἐεᾧ ἵππων νέονται" οὗς ἡμεῖς 
’ὔὕ Ἁ Ἃ ΄ ΄- 7 Ἁ Ω σι 

τρέπεσθαι μὲν σὺν τοῖς θεοῖς ἱκανοὶ, διώκοντες δὲ αἱρεῖν 
» , Ὁ ἿΣ ͵ 93 Χ ΄ὕ" ΄ὕ 

12 οὐχ ἱκανοί. Τί οὖν, ἔφασαν, οὐκ ἐλθὼν Ἱζυαξάρῃ λέγεις 
“ Ν ἃ ΩΣ ᾽ Ἁ Ζ ε “- 

ταῦτα ; καὶ ὃς εἶπε, Συνέπεσθε τοίνυν μοι πάντες, ὡς εἰδῇ 
᾽ “ ἘΞ. ἃ “σι ΄σ » Ἀ φῳΦ ,7 γ΄ 

ὅτι πᾶσιν ἡμῖν ταῦτα δοκεῖ. ἐκ τούτου εἵποντο τε πᾶντες 
ἄντ 5. ΠΝ » ᾿ς 5. 7 Ἂ ἕξ, ΠΝ (ἜΣ 5.3 

καὶ ἔλεγον οἷα ἐπιτήδεια ἐδόκουν εἰναι ὑπὲρ ὧν ἐδέοντο. 
Καὶ ὁ Κυαξάρης ἅ ἅμα μὲν ὅτι ἐκεῖνοι ἦρχον τοῦ λόγου, 

ὥσπερ ὑπεφθόνει: ἅμα δ᾽ ἴσως καλῶς ἔχειν ἐδόκει αὐτῷ 

[5] 

[6] 

[2] 
13 

10. αὑτοῦ] αὐτοῦ Α.(. ἑαυτοῦ Ὁ. ταξιάρχας Ανας μοι] μὲν ΑΚ. 
ἄνδρες ἀγαθὰ Α.α. δα α. 5. ν. τ. ὦ. ἀγαθὰ ὦ ἄνδρες Ὦ. ἀφεῖναι) ἐφί- 
ενται Δ... ργτ. (αἱ βρδίϊαπη. οβίθηαι ἄν. οὐοαραΐ ἀφεῖναι, ῬΘΗΪ 18 ΘΓΆΒΟ ῬΓ. 
ἐφίενται.) διδόντων] ἤγουν διδότωσαν 1, τηρ-. ἃ]. τη. ὅτι] ὁ ὅτι μὲν Ὁ. 
ἡμᾶς] φοβούμενοι ἡ ἡμᾶς }. σ. τηρ. τ΄ ἐρύμασιν---ταῦτα ἄν τις τούτους 
οἴοιτ᾽ ἂν] τούτους οἴεται ἄν τις 1). Ἰῶν τρϑὶ ἡμῶν ). ὕὑὕϑπομείναιεν Α.α τε 
οαῃ. Β.1). πονηρότεροι Α. πονηρότατοι ἃ φαυλότεροι 1)... τηρ'. Γ΄. 11. 
ἦν Ὦ. 5.0.Τ΄ κατακανεῖν] κατακαίνειν Α. 6. .., 864 ἢϊο κ ΄ῇ 110. κατακτεῖναι 1). 
οὗτοι] οὗτοι αὐτῶν ΑΕ, νέονται 1). ρν.. Ε΄, ““Τιεσίίων ἦι, Μ18. 4. γιαγο. πέ 
ΟΟη). αἴδα ηι.᾽ ΄αϊοῖκ. ἔσονται Α.1). οοττ. Ε. αἵρειν 1). αἴρειν Δ. α. 
12. κυαξάρει Α.). ἃ. ΟΟΥΤ.. ταῦτα λέγεις 0. συνέπεσθαι 1). Τ᾿. εἰ- 
δείη Α.1). σον. α. ὑμῖν 10. τ. 13. ἤρχοντο 1). ὑπό τι 
ἐφθόνει [)., οτε ρᾳποῦὶβ μοΐδη8. ἱππότης 1). τηρ΄ Υ. (α. τηρ'. ΓΤ. 686. τη. ἐδό- 
κει ἔχειν 

11. ΤΕΣ Μοσα αι ΡορίϊοΠ,, ὑπεφθόνει] πο ρῥδιιοὶ ργφοηὺ ὑπό 
46 αυο ν. ΤΠπ65. Βίβρῃ. τι ἐφθόνει, πο ᾿ἰία Ταοοηαϊάιπη αβΐ 

12. ἐλθὼν] ὅ51΄ς ἐ δοῖ Ἐ; 5; ΤᾺ. ΣΡῚ 
τἀ πηδι.: 7... 12. ἘΠ} ΒΕ Ραὶ 2.2. 6. 

13. ἦρχον 1 ἤρχοντο Θϑϑθῦ πόσα 
7ασογτο οωρογαηέ. Αἴ ἦρχον αϑῦ ΡΥῺ] 
ηιθηἐϊοηθηι 7.66 76 δὲ ὩΔΟΉΘΥΟ ἐῶ οἷ6 γῸ 
ατδὶ ογαμέ, αὖ ἀρραγθῦ εχ 0. 1, 6. 
ΒΟῊΝ. [ἴα [αϊδυιῃ ἐξάρχετε 8.06. 

ααϊη οἰϊᾶπη. 0 ΤΘΟΘΗ 1581Π}18 5011Ρ- 
ἰοτῖῦυ8Β ἔγοαποηίοίαῦ. δὴ. ΟΡΓΘῚ 
Αὐϊβίορῃ. δὰ ἴεβρ. 1281, Ρ- 143. 
Θύάᾶτθ Π1Π}} {ΠΡ α πα τα Ἰπρεῖα 4ὰϊ 
Ἰοουθίοπθη ΧΟΠΟΡΠΟμ ἢοηρ Δ8]}10] 
πιϑαγραίδτη που ηΐ, 



100 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΞΣ ΙΝΗ͂Τ. ΟὙΤΒῚ 

Χ ’΄ , πτ Ἂ 3. ἂν ἈΝ 3 ν 

μὴ πάλιν κινδυνεύειν' καὶ γὰρ αὐτὸς τε περὶ εὐθυμίαν 
Θὰ ἶὮ Ἃ Ν “ 27 ᾿β ΕἸ . Χ Ν 

ἐτύγχανεν ὧν καὶ τῶν ἄλλων Μήδων ἑώρα πολλοὺς τὸ 
Ν ΄- 5 πρὶ 53 ὯΝ 53 “ 2 ιἢ 14 αὐτὸ ποιοῦντας" εἶπε δ᾽ οὖν ὧδε. ᾿Ω Κῦρε, ἀλλ᾽ ὅτι μὲν [8] 

σι 5, ἴω 3 7] “ «ε ΄σ- ς ᾿ ( 

τῶν ἄλλων μᾶλλον ἀνθρώπων μελετᾶτε ὑμεῖς οἱ Ἰ]έρσαι 
ΧἉ ον “ « τ ᾽' ωω “ ς 

μηδὲ πρὸς μίαν ἡδονὴν ἀπλήστως διακεῖσθαι καὶ ὁρῶν καὶ 
3 Ἅ) ΤΟΥ » Ν ᾿ “- “ 7 ς "“- Ν 

ἀκούων οἰδα" ἐμοὶ δὲ δοκεῖ, τῆς μεγίστης ἡδονῆς πολὺ 
μᾶλλον συμφέρειν ἐ ἐγκρατῆ εἶναι. μείζω δὲ ἡδονὴν τί παρ- 

{π ἔχει ἀνθρώποις εὐτυχίας ἢ νῦν ἡμῖν παραγεγένηται : ἢν 
μὲν τοίνυν, ἐπεὶ εὐτυχοῦμεν, σωφρόνως διαφυλάττωμεν 

Χ 7 ,ὔ 3 “ἃ Ἃ σκ- ΄ 

αὐτὴν, ἴσως δυναίμεθ᾽ ἂν ἀκινδύνως εὐδαιμονοῦντες γηρᾶν" 
9 ΕΣ: , ’ ’ “, Ν Ὑ 

εἰ δ᾽ ἀπλήστως χρώμενοι ταύτῃ ἄλλην καὶ ἄλλην πειρα- 
, Υ͂ “- Ἃ Ψ Ὡ“ Ν Ἁ 

σομεθα διώκειν, ὁρᾶτε μὴ πάθωμεν ἅπερ πολλοὺς μεν 
,͵ὔ 3 ΄ ἤ μα Ν » χω 3 

λέγουσιν ἐν θαλάττῃ πεπονθεναι, διὰ τὸ εὐτυχεῖν οὐκ 
54 7 7 Ψ ’ὔ Ἁ Ἂ 

ἐθέλοντας παύσασθαι πλέοντας ἀπολέσθαι. πολλοὺς δὲ 
7 Ψ Ἔν ν 3 ἢ Ν Ἃ , 5 

νίκης τυχόντας ετέρας ἐφιεμένους καὶ τὴν πρόσθεν ἀπο- 
ω ἣΝ Ν Δ σ“ » « “- 

τό βαλεῖν. καὶ γὰρ εἰ μὲν οἱ πολέμιοι ἥττους ὄντες ἡμῶν 
ἔφευγον, ἴ ἰσως ἂν καὶ διώκειν τοὺς ἥττους ἀσφαλῶς εἶχε" 
νῦν δὲ κατανόησον πόστῳ μέρει. αὐτῶν πάντες μαχεσά- 
μενοὶ νενικήκαμεν" οἱ δ᾽ εἰλλὰ ἄμαχοί εἰσιν: οὺς εἰ μὲν 

Ἃ ᾽ὔ 7 ΄ι. Ἀ ς ἴων ἩΨὰ, τ- 

μὴ ἀναγκάσομεν μάχεσθαι, ἀγνοοῦντες καὶ ἡμᾶς καὶ εαυ- 
Ἁ 3, ἢ ᾿ "4 Ν 7ὔ 

τοὺς δι ἀμαθίαν καὶ μαλακίαν ἀπίασιν εἰ δὲ γνώσονται 
7 5 7 ΣῸΝ - ’ Ἂ Υ͂ ἥ 

ὅτι ἀπίοντες οὐδὲν ἧττον κινδυνεύουσιν ἢ μένοντες, ὅπως 
Δ ὦ ’ 3 Ἃ ἋΧ Ν ΄ » Χ 

μὴ ἀναγκάσωμεν αὑτοὺς, κἂν μὴ βούλωνται, ἀγαθοὺς γε- 
᾽ 5, 5. 3 λ. “- Ἄ, 3 , “ 

τγνεσθαι. ἴσθι δ᾽ ὅτι οὐ συ μᾶλλον τὰς ἐκείνων γυναῖκας 
᾽ν “κ᾿. σ΄. 3 σι ΔΟ. 3 “ ΄“ 5 ὔ ΤΡ 

καὶ παῖδας λαβεῖν ἐπιθυμεῖς ἢ ἐκεῖνοι σῶσαι. ἐννόει δ᾽ ὅτι 

, πάλαι (. ΟΟΥΥ. 5. γ. 1. τε] τε καὶ Ὁ. αὐτὸ] αὐτὸ τοῦτο 1). εἶπε δ᾽] 
εἶπεν Δ. εἶ οἱ πε 5. ν.τ. . 14. ὦ κῦρε ἀλλ᾽] ἀλλ᾽ ὦ κῦρε ὮὉ. τῶν ἄλλων 
μᾶλλον] μάλιστα Ὦ). ΠῚ εὖ ἀνθρώπων ΔΑ. α. διακεῖσθε 1). 
μᾶλλον μάλιστα 4.1), συμφέρει 1). ἡδονὴ παρέχει . ἡδονὴν παρέχει 
(Ἱ οἰ τί 5:ν..ὶ εὐτυχία Δ.α. 15. σωφρόνως) σοφῶς Α.6. σοΥΥ. 5... 
(α. ΟΟΥ̓Τ. πηρ΄. Τ΄. γηρᾶν] θηρᾶν αὐτήν Α.Ο.., βΒεα Πἰς γ 8.00.}. ἀπλήστως] ἢ 
ἢϊς οὖ ἱπῖτα τὰ τὰ8. ἢ). παύεσθαι 1). πλέοντας Ροϑύ ἐθέλοντας Δ.α. 
ἀπολέσθαι] ἕως ἂν ἀπόλωνται 1). καὶ τὴν] τὴν }. τό. πόστῳ] 
πρὸς τῷ Ε. ργ΄.. αὖ νΙἀοίυγ. αὐτῶν μέρει 9. οἱ δ᾽ ἄλλοι---εἰ μὲν οἵη. Δ.(. 
Τηρ". Υ΄. “ἀναγκάσομεν ὙΥ̓ΘΟΚΠΘΙΙΠ 8. ἀναγκάσωμεν Α.α. ἀναγκάσοιμεν 0), 
αὐτοὺς 1). ἀπιᾶσιν Α.α. ὅτι] ὅτι καὶ . κινδυνεύσουσιν Ὁ. κἂν] καὶ ἃ. 
εἶ 5.ν.Ὑ. καὶ εἶ ;. 17. δ] γὰρ Ὦ. τὰς οἵη. Ὁ. ἐπιθυμεῖς 
λαβεῖν 19). ἐννόει ὅτι αἱ ὗες ἐπὰν ὀφθῶ:τιν Ὦ. 

εὐθυμίαν] 1)εϑουι 4, 5.8. ΖΝ. ταῖιβ8, ἴα τηαχίπιθ βϑηϊθηοϑιιβ ΤῸ Ρ6- 
14. Ἐστορὶο ἢπριθγ Ρουβοθα ὥγὰα- τῆν. Οὐοηΐ. ])οπαίιθ δα 'Ῥεσθηΐ. 

ΧΆΙῚΒ, 4] ῬΌΪΟΥΙΒ ἈΠ ΓῸΥ ΒΘη ΘΠ 618 δὰ ῬΏΟΥΠΙ. 1, 1, 7: ΖΕΌΝ. 
Ἰρπιαν]απη ΒΔ ἱθροπάδιη. δῖ. ἶῆ ἀἄμαχοι] ὁ μὴ μαχόμενος (ροίπ8 ὁ μή- 
σΟμΟ5 4115, αὖ αϊβα οϑύ Ἰρπαν551- πῶ μεμαχημένος) ΘΧ ἢ.]. δι! 88. 



ἢ ὃ Ὁ τὰ ΡΣ 1} Ὁ} ἃ Ὁ ἡ 1607 

’ Ν “- ’ὔ Ἂ 3 

καὶ αἱ σύες ἐπειδὰν ὀφθῶσι, φεύγουσι, κἂν πολλαὶ ὦσι, 
Ν - “ μὴ ῇ “- “ “- ͵ 

σὺν τοῖς τέκνοις" ἐπειδὰν δὲ τις αὐτῶν θηρᾷ, τι τῶν τεκ- 
5 , 5» ἍἋ 7 Ἷ, 53 ἊΣ 59 δ“ 8᾽κ 

νων, οὐκέτι φεύγει οὐδ᾽ ἣν μία τύχη οὖσα, ἀλλ᾽ ἵεται ἐπὶ 
Ἂ 7 ἴω Ν 

18 τὸν λαμβάνειν πειρώμενον. καὶ νῦν μὲν κατακλείσαντες 
εἶ ᾿ ἴω ’ "ά Ἃ 

ἑαυτοὺς εἰς ἐρυμα παρέσχον ἡμῖν ταμιεύεσθαι ὥστε ὁπόσοις 
ἐβουλόμεθα αὐτῶν μάχεσθαι" εἰ δ᾽ ἐν εὐρυχωρίᾳ πρόσιμεν 
αὐτοῖς καὶ μαθήσονται χωρὶς γενόμενοι οἱ μὲν κατὰ πρόσ- 
ὠπον ἡμῖν ὥσπερ καὶ νῦν ἐναντιοῦσθαι, οἱ δ᾽ ἐκ πλαγίου, 

« Ἁ Ν, 3) σ“ Ἃ ἴω ε ’ὔ ς ΄σ- σ΄ 

οἱ δὲ καὶ ὀπισθεν, ὅρα μὴ πολλῶν ἑκάστῳ ἡμῶν χειρῶν 
“ “ » Ὦ 3 

δεήσει καὶ ὀφθαλμῶν. προσέτι δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἐθέλοιμι, ἔφη, 
Ν “ “ ’ 3 ῇ 7 

ἐγὼ νῦν, ὁρῶν Μήδους εὐθυμουμένους, ἐξαναστήσας ἀναγ- 
΄ Ψ' 

κάζειν κιψδυνεύσοντας ἰεναι. 
Καὶ ὁ [ζῦρος ὑπολαβὼν εἶπεν, ᾿Αλλὰ σύγε μηδένα [9] 

ἀναγκάσῃς, ἀλλὰ τοὺς ἐθέλοντάς μοι ἕπεσθαι δός᾽ καὶ 

ἴσως ἄν σοι καὶ τῶν σῶν φίλων τούτων ἥκοιμεν ἑκάστῳ 
5᾽ 3... - Ὰ 3 ᾿ Χ ᾿ ᾿ “ 

ἄγοντες ἐφ οἷς ἀπᾶντες εὐθυμήσεσθε. τὸ μὲν γὰρ πλῆθος 
ἴω “- Ἁ , “- ΩΝ Ν 

ἡμεῖς γε τῶν πολεμίων οὐδὲ διωξόμεθα: πῶς γὰρ ἂν καὶ 
ῷ ΕΝ ᾿ς ΄“- 7 

καταλάβοιμεν ; ἢν δέ τι ἀπεσχισμένον τοῦ στρατεύματος 
΄’, 5᾽ Π ο Ἁ ͵΄ 

λάβωμεν ἢ τι ὑπολειπόμενον, ἥξομεν πρὸς σὲ ἄγοντες. 
Ἂς ϑ 57 “ ἡ ὙἹῈ ΄- 3 ν Ἁ 5ἰοὰ ἢ ,, Ν 

“οέννοει ὃ, ἐφη, ὅτι καὶ ἡμεῖς, ἐπεὶ σὺ ἐδέου, ἤλθομεν σοὶ 
, κ , ΣΥΝ τ) γ 3 

χαριζόμενοι μακρὰν ὁδόν" καὶ σὺ οὖν ἡμῖν δίκαιος εἶ ἀντι- 

10 

ἐπειδὴ Α.α. φεύγειν Α. οὐδὲ ἂν μία τύχοι 19. ἴεται Α.α. 
18. αὐτοὺς 51π6 Βρ! τὰ 0. ταμιεύσασθαι .. ὥστε---μάχεσθαι οτῃ. Α.ὉΟ. 
τηρ'. Υ΄. προσίεμεν 1). μαχήσονται Α.Ο. ες ἐναντιοῦσθαι] ἀντίοις 
ἐξ ἐναντίου Α.Ὁ. ἐναντιοῦσθαι Ἰῃ ἐναντίοι τητιΐαΐ οὐ ἐξ ἐναντίου 5. ν. τ. Ὁ). 
πλαγίου] καὶ ἄλλοι ἐ ἐκ τοῦ ἑτέρου πλαγίου 466, Ὁ. καὶ ὁ. καὶ χ. δεήσει 10. 
πρὸς δ᾽ ἔτι ἔφη οὐ βουλοίμην ἔγωγε νῦν 1). ἐθέλοιμι, ἔφη Ῥορρο. ἐθέλοι- 
μεν ἢ Α.6. ρκ. ἐθέλοιμι (ὐ. σοΥΥ. ὁρῶ Α.6. φγ. 5011|8. ἀναγκάζειν] κιν- 
δυνεύειν ἀναγκάζειν Δ. ἶ,. οἵ ρῬαποί5 500 κινδυνεύειν ῬΟΒΙ ΓΒ 19. μη" 
δένα Α. μηδένα Ροϑί ἀλλὰ Ὁ. ἑκάστῳ ἥκοιμεν }. πάντες 1). γε] 
τε Α.Ο. ρύ. οὐ ἢ. ἢν] ἐὰν ἢ. δέ τι] δέτι ἢ ). ἐπιλειπόμενον Δ... 
ΘΟ Β. ΝΟΥ, 20. ἐπεὶ] ἐπειδὴ Ὁ. ἀντιχαρίζεσθε Δ.}0. φτ. 

17. αἱ σύες Θιη111α Ογπερ'. Το, 22. 
ΗΌΤΟΗ. 106 ἴουτηα ἀἰχι δα 'ΓΠ68. 
ΘΙΘΡἢ. 

αἸχίτηιιβ δα 658. δίθρῃ. 
19. ὑπολειπόμενον) {70 ΤηΘ]ΙΟΥ65, 51ς 

ΟΠΊΠ6Β ΑμδὉ. 1, 8, τ8 : Ὡς δὲ πορευ- 
18, Μήδους) Φιπηϊαῦ 856. Δ]ΟΥ ΤΩ 

οαῦδβα ἴδοοσ αποα Ἰρ86 τηδχῖπιθ οἵι- 
ῬΙθΡαῦ βιὰ εαπβα. ΖΕΤΙΝ, 

κιαδμιξύσαῦκης ἰέναι}, ΒΟ. σα Βυῶ 
ΑμδΌ. 5,.35 6 

μαθήσονται Ρθοιοβαῖῃ [ΠΙΡτου τὴ 
ΤΩ Θ]ΙΟΤΊΙΠΩ 5ΟΣΙΡ ΟΣ ΆΤη τεαδγρυὶῦ ἔοτ πα 
μαχήσομαι, 4ιοα μαχοῦμαι αἰἸοίαχυτη 
“ἄπι886. Χοπορποπίθηιν οβίθπα μη αἰιδ 
(6 δ]ῖθμα Δ Δ} Ἰ αΙΟΥ 118 [ΟΥ πη ῬΓΙΟΙΙ 

ομένων ΠΥ εν τι τῆς φάλαγγος, τὸ 
ἐπιλειπόμενον ἤρξατο δρόμῳ θεῖν. ϑεα 
ααθτῃ ἰοῦ 8}}15 Ἰοοὶβ 8 ὑπολείπεσθαι 
εὖ ἀρυὰ ΧοηορΠποηΐθιῃ, τὰὖ 1 ΒΙΤΩ1]Π11η10 
ΗΙΡΡΆΤΟΝ. ,1.0: Πορευομένων ἀταξίᾳ 
οἵ μὲν προέρχονται, οἱ δὲ ὑπολείπονται 
πλέον τοῦ καιροῦ, οὗ ἀρ 81105 ΟΠ]Π68, 
ΠΌΠΟ ΤΠ] πἰγοααθ βου ρθοπάσμῃ γὶ- 
αοίαγ ὑπολειπόμενον. 



108 ΧΕΝΟΡΠΗΟΝΤΙΞ ΝΘΤ΄. ΟΥ̓ΒῚ 

χαρίζεσθαι, ἵ ἵνα καὶ ἔχοντές τι οἴκαδ᾽ ἀφικώμεθα καὶ μὴ εἰς 
αι τὸν σὸν θησαυρὸν πάντες οἷδε ὁρῶμεν. ἐνταῦθα δὴ ἔλεξεν ὁ Ο[10] 

Κυαξάρης, ᾿Αλλ᾽ εἴ γε μέντοι ἐθέλων τιῷ ἕποιτο, καὶ χάριν 
ἐγωγέ σοι εἰδείην ἄν. Σύμπεμψον τοίνυν μοί τινα, ἔφη, 

σι ἃ ΤΩΝ Ἃ Ἃὃ ο 

τῶν ἀξιοπίστων τούτων, ὃς ἐρεῖ ἃ ἂν σὺ ἐπιστείλῃς. 
Χ Ἂ "4 ’ὔ 4 ἐὲ ἢ 

29 Λαβὼν δὴ ἰθι ὄντινα ἐθέλεις τούτων. ἔνθα δὴ ἔτυχε παρὼν 
« ΄ Ν Ἂν 3 ων Ὧν Ν 7] 5». Ἃ 

ὁ φησας ποτε συγγενὴς αὐτοῦ εἰναι καὶ φιληθεις. εὐθὺς 
53 « “- 53 9 “- Ὑ) ε ,ἷ Ὄ Ζ 

οὖν ὁ ἵκῦρος εἶπεν, ᾿Αρκεῖ μοι, ἐφη, οὑτοσί. Οὗτος τοίνυν 
ς 7 Ν 7 ἈΝ "7 Ἂς ΕῚ 7 ΓΝ 4 οὖ 

σοι ἐπέσθω. καὶ λέγε σὺ, ἐφη, τὸν ἐθέλοντα ἰέναι μετὰ 
χ Ν ΝῪ Ἂ ΕΣ ἤ ΟῚ ΄ 

“3 Κύρου. οὕτω δὴ λαβὼν τὸν ἄνδρα ἐξῃει. ἐπεὶ δ᾽ ἐξῆλθεν, 
ΡΞ 53 ᾿Ξ χ χ ΄, ξν ᾿᾿ , 

ὁ Κῦρος εἶπε, Νῦν δῇ σὺ δηλώσεις εἰ ἀληθῆ ἔλεγες, ὅτε 
“ “ ᾿ , ΣΡ " » ἢ ὅς ὦ 
ἐφης ἥδεσθαι θεώμενος ἐμε. Οὔκουν ἀπολείψομαίι γέ σου, 
57 “ ΕἸ σ΄ ᾽ὔ “σι 7 Ψ 

ἔφη ὁ Μῆδος, εἰ τοῦτο λέγεις. Οὐκοῦν καὶ ἄλλους, ἔφη, 
“4 5“. 7 3 , 53 3. ὧν Χ Ν 75 

προθύμως ἐξάξεις; ἐπομόσας οὖν ἐκεῖνος Νὴ τὸν Δί, 
», 57, ΞΕΟ ΩΝ ᾿ ᾿ μοὶ κξὰς ρα τς , “ Ψ Χ 

24ἐφη, ἐστε γ᾽ ἂν ποιήσω καὶ σὲ ἐμὲ ἡδέως θεᾶσθαι. τότε δὴ 
Ν᾿ τὴν ἣν « ᾿ Ἶ ΄“ ' Ψ' 27 7] 

καὶ ἐκπεμφθεὶς ὑπὸ τοῦ Κυαξάρου τά τε ἄλλα προθύμως 
Ἔ. - 7 ᾿ 7 Φ ἀεψ » 
ἀπήγγελλε τοῖς Μηδοις καὶ προσετίθει ὅτι αὐτὸς γε οὐκ 
5 , 5ϑε αν Υ Ν τ 9 Ἅινς ἣν ΄, 
ἀπολείψοιτο ἀνδρὸς καλλίστου καὶ ἀριστου, καὶ τὸ μέ- 

Ἄ ΄- ’ 

γιστον, ἀπὸ θεῶν γεγονότος. 

[11] 

τὸν] τὸ ἢ. ΡΥ. οἵδε οτῃ. Ὦ. ἵν οη1. Α.Ο., αὐ κἂν ΡγῸ καὶ ΒΟΓΙ ΘΠ] .ΠῈ 
νἹαθαίατ. σύμπεψον (. ΡΥ. μοι τῶν ἀ. τούτων τινὰ, ὃ. ).. ἐπιστέλῃς Ὁ). 
δὴ οἵη. Ὁ. ἴθι] ἴθι ἔφη 10. τουτωνί 1). 22. ἔτυχεν ὧν Α. ἔτυχεν 
ὧν 516, 5864 ν 1ὴ γΆ85. ἃ 6ΟΙΤ.» αὶ αἴ θοιύ οὐ] τη ̓ΒΘ]ΌΘΗΒ Ο, ΒΡΙΣ 606 οἱ ἴου- 
[558 ἱπηροβαῖῇ, 1. ἐτύγχανεν ἃ ὼν α., 5εα παρὼν τῆρ. Τ., ὃπι| 1., τῆρ᾿, 686. τῇ. Ν᾿ 
φιληθεὶς ] παρών 844. 10). ἀρκεῖ, αθων ἔμοιγε 10. οὑτοσίν Α. σοι] ἔφη 
σοι 1).Ὁ. 5.ν.ζῪ. σοι ἔφη Ι,. θέλοντα 1).(. 22. ὁ] εὐθὺς ὁ Ὁ. 
νῦν δὴ---λέγεις. καὶ ὁ κῦρος εἶπεν 1). τηρ΄. 684. τη. ὅτε] ὅτι [οτύαββθ α. ΡΓ. 
ααϊ ε ἴῃ 188. ἥδεσθαί με θεώμενος 1). εἰ] εἰς α. ργ. λέγεις] καὶ ὁ 
κῦρος εἶπεν ἃ. 1). καὶ ὁ κῦρος ἃ. πῖρ. τ. ἔφη οπι. 10. ἐξάξεις] ἀξάξεις Α. 
ἐξα τῇ 1π|. 1Ὁ., ααὶ ΡΓ. ζογίαββθ λέξεις, ἂϊ Ηἰ, αἱ ἄλλοις, 566 ἈΡΓαΤΊ] 16. ΘΟΙῚ. 
τηρ΄. ἐπομόσας οὖν ἐκεῖνος] κἀκεῖνος ἐπομόσας }. ἔστε γ᾽ ἂν νοὶ ἕ ἕστε γ᾽ 
ἂν Δ. ἕως ἄν γε Ὦ. ἕως ἂν Οὐ. (ΟΥΓ., ῬΓ. ἔστε γ᾽, φυοα ογάβιιμ. ἔστι γ᾽ ἂν 1,. 
ΟΟΥΤ.» Πηρ᾽. 8]. Ιη. γρ. έως. ἡδέως ἐμὲ 1). θεάσασθαι Α.ἃ. 24. τότε 
ΝΟ. σοΥτ. ὅτε Α.1).6. ὑγ. καὶ οτη. Ὁ. κυαξάρουσ Ῥυποίο 880 σ᾽ Ρο- 
βίο Ὁ. ἀπήγγειλεν Ὁ. ἀπήγγειλε (ἃ. ἀπήγγελε ἴ,. ρῃ. ἀπήγγειλε (ΟΥΥ. 
αὐτός τε αὐτοί---ἀπολείψτοοιντο Α.Α. ργυ. αὐτὸς---ἀπολείψοιντο ἴ,. ν 
Ριποίο ποίϑηβ. καλλίστου καὶ οτη. 1). 

22. ποτε] 1, 4. 2]. Οὐπηί. ὅ,1,9. πλεῖστον ἔφησθα, ΠΟ ΟΠΊΠΪΠΟ ΠΠὨΡΙῸ- 
οὗτοσι] 1)6 [ογππᾶ οὑτοσὶν ν. ΓΠ68. 

ΘΙΘΡΗ. 
22. ἔφης] 1, 4. 28. Αρυᾶ Πιίοποιῃ 

ΟἸγ. Οὖ. 59. νο]. 2, Ρ. 2οῦό, ἔφησθα 
σΟαοχ ΡΙῸ ἔφης, αποα Βιιβρθοίιπη 
οὕαπι ΟΥ̓ 14, ΨΟ]. 1, Ρ. 428, υὔϊ ν. 
ἨΘΙβ εῖ5, αὖ ΧΟΠΟρΡΠομίθο ἔουτηδ ἃ 
ΡΠΥγηΙοῆο Ρ. 296: [Εφης" ἔστι μὲν 
παρὰ τοῖς ἀρχαίοις, ἀλλ᾽ ὀλίγον" τὸ δὲ 

Ῥθαΐδθ. Θχθ Πρ ]οῸ ραγϊίογηιιθ Ρ]αΐοπὶβ οἵ 
Οταϊογα πὶ ΠΟΏΠ111}18. ΠῚ Π1]Ὸ ΡΪτι5. {τ]- 
θαποπάστη νἹἀραῦαν, σαϊπΠΊ ΟἸΉΠ68. Α]- 
ὕθγα ααοαηῖθ παἰαηῦαγσ. Ῥδ111]0 δηΐθ 
Τ18}18 ἐξῆλθον. 

οὔκουν ἀπολείψομαί γέ σου] Οοπῇ. 

7: 8» 73: 
24. ἀπὸ θεῶν γεγονότος] ἃ ῬαΙδθῸ 

ϑόνιΒ ΤΥ 2} ἘΠ, ἋΣ ΣἽ: 
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ΚΕΦ. Β. 
᾽ὔ Ἁ ΄“ 7 σι 7 ΕῚ ΄ι 

Πράττοντος δὲ τοῦ Κύρου ταῦτα θείως πως ἀφικνοῦν- 
ται ἀπὸ Ὑρκανίων ἄγγελοι. οἱ δὲ Ὑρκάνιοι ὅμοροι τῶν 
᾿Ασσυρίων εἰσὶν, ἔθνος δ᾽ οὐ πολύ" διὸ καὶ ὑπήκοοι ἦσαν 
τῶν ᾿Ασσυρίων" εὔιπποι δὲ καὶ τότε δὴ ἐδόκουν καὶ νῦν 

“- Ψ Ν “- - 5 ᾿ς “ 
δοκοῦσιν εἰναι" διὸ καὶ ἐχρῶντο αὐτοῖς οἱ ᾿Ασσύριοι ὥσπερ 

Ν ς ’ ΄- Ἂ ,ἷ 5. Χ Υ,. 3 

καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς Σκιρίταις, οὐδὲν φειδόμενοι αὐ- 
ἴω ᾽ ’ Ἄν 3 77 Χ , 

τῶν οὔτ᾽ ἐν πόνοις οὔτ ἐν κινδυνοις" καὶ δὴ καὶ τότε ὀπι- 
΄ 5 ᾽’ὔ » ν « ᾽ὔ ς 7 37) 

σθοφυλακεῖν ἐκέλευον αὑτοὺς ὡς χιλίους ἱππέας ὄντας, 
7 5) Ἂ, ΕΣ ΄- Ν ΄-“- -“΄,͵ 3 

ὅπως εἴ τι ὄπισθεν δεινὸν εἴη, ἐκεῖνοι πρὸ αὐτῶν τοῦτ 
ΕΣ ε ἐν. ψ, σ ’ὔ “ Ι; 

2Ζἔχοιεν. οἱ δὲ Ὕρκανιοι, ἅτε μέλλοντες ὕστατοι πορεύ- 
Ν Ἁ ε ’ὔ Ν ε “ Χ ᾽7ὔ ’’ 

εσθαι, καὶ τὰς ἁμάξας τὰς ἑαυτῶν καὶ τοὺς οἰκέτας ὑστά- 
5 ’ "Ὁ ἊΝ . ἶ Ν 3 , 

τους εἶχον. στρατεύονται γὰρ δὴ οἱ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν 
35᾽ ἣν 3 νὰ “" 7ὔ Χ 

ἔχοντες οἱ πολλοὶ μεθ᾽ ὠνπερ οἰκοῦσι" καὶ τότε δὴ ἐστρα- 
7, “ ε ΄ὕ 7 τα ΄ 

3 τεύοντο οὕτως οἱ Ὑρκάνιοι. ἐννοηθέντες δὲ οἷα τε πάσχου- 
ἊΝ “- » ἧς Ψ “ Ἁ 7 

σιν ὑπὸ τῶν ᾿Ασσυρίων καὶ ὅτι νῦν τεθναίη μὲν ὁ ἄρχων 
ἴων « Ρ» 3 ᾿ΟΥ ’ 3 3 7 “- Ψ 

αὐτῶν, ἡττημένοι δ᾽ εἰεν, φόβος δ᾽ ἐνείη τῷ στρατεύματι, 

1. ταῦτα τοῦ κύρου Ὁ. 
πολλοί ἃ. 

ἀπὸ] ὑ ὑπὸ ἃ. ΡῬΥ. 

τῶν ἀ. ἦσαν ). Ῥυγιδοΐδη. 18, 30, 290, Οἰΐδη8 διὸ---ἦσαν. 
τῶν] μὲν τῶν Π).(. 5. ν. Υ΄ 

2 εὔ- 
ἱπποι ΕἸΒΟΠΘτιΒ. ΓΑΡτῚ ἔφιπποι. καὶ οτη. 10). δὴ] δὲ Α. οτῃ.Ὦ. ἐδό- 
κουν εἶναι καὶ νῦν---ἔτι δοκοῦσιν 1). κιρίταις Α. σκειρίταις 1). ἱππέας--- 
ὅπως] ὄ ὄντας ἱππέας ἵνα 1). ἑαυτῶν 10. ταῦτ᾽ δ ἁμάξας τὰς] 
ἁμάξας Α.(, ργ.; τὰς τηρ΄. 1Ππ ἔΠ6 νΕΥΒ115 γ. 

κατὰ ἈΑ.Ε. οἱ κατὰ Φ. ΡΓ. δὴ κατὰ ΟΟΥΤ. 
οἱ ὑ. οὕτως Ὁ. 

δὴ] οἱ Ὁ), ΡΙ στρατεύεσθαι. 
οἰκοῦσι] καὶ οἰκοῦσιν 0. 

Ιάθτῃ πηρ:. ἔθος τῶν Ὑρκανίων τοῦ 

δ: ἡσσώμενοι 6: δ᾽ 
ἐνείη] δὲ πολὺς εἴη Ὁ). πολὺς ροϑύ φόβος 8. ν.Υ. Ε΄. δηΐθ δ᾽ ἐνείη Δα. 1. 

1. οἱ δὲ Ὑρκάνιοι] Αὐ Βοουπά 1 
Ῥιο]θιηθοατη, ΓΑ ΟΠ ΘΠ 8]1Ο 56 116 ἴδῃ 
νϑίθυεϑ αδτὴ ΓΘΟΘΗΓΟΥΘΒ. σΘΟΡΥΔΡΠΟΒ 
ἰοία ἔεσθ Μβαϊδ ᾿πίου Η γὙγοδῃίδιη Ἰδοῦ 
εὐ Αββυγίδη. Εὖ 3}1}15 συϊάθη 46 
οδι1515 πεοο ΧϑηορΠοηΐθδ σ᾽ 15 1501π15 
ἀἰβϑουιρῦο ἰῃς0}}18 ΕΗ γγοδηϊθθ {πχία 
ΤΩΔΥΘ (ὐΒΡΙ Τὴ 5088. ῬαυτιΠῚ ΔΟΟΟΙΏΙΏΟ- 
ααία νάοεῖαγ. ΗἩ ΠΤΌΟΗ, Οὐοηῖ. ααϑ 
Ὧ(6 Βδοίγβ αἰσθηςγ δα 5,1, 2. δ 46 
1πα15 αἰοία δα 2, 2, 25. 

ἔφιπποι] ῬὨΠΠΘΙΡηυ5. γογῦϊξ δέγοηεὶ 
δφιίέοβ: τἀπᾶθ ΕἸΒΟΠΘΓΒ. εὔνπποι, αὖ 
Ἰπῖτα 5. 5» 5» 680 46 ΠΙ546πὶ Η Ὑγοδη]8. 
5ΟΗΝ,. εγΐοσθ 815 ρούαι!ς ΡὨ1]6]- 
ΡΒ οἴϊατη ἔφιπποι. 

Σκιρίταις] λόχος Σκιρίτης εὐαΐ οΧ 
Ασοδαιθιιβ 506115 βοἰθοίιβ, ἢ σοτηϊζαία 
ΤορΊο, δ ἴῃ ΘΟΓΠῚ Β]ηἸΒΊΤῸ ΡΟΒΙ[118 

Ρυρπαθαί. Τηπογα. 7, 67, ὈΙΟΘοΥ. 
15. 63, Χεοπορῆ. ἀ6 1,806. ΤΕρ. 12; 6. 
5ΟΗΝ, Ῥγδηΐ δαΐθιῃ ρβαϊῖθβ 16 ν 15 
ΔΥΤΩΔΙΌΓΘΘ. 

ὡς ΟὑΠ χιλίους Ἰπηροη τη. 
2. στρατεύονται] ΜοΙδΙη ΘἸΠαΘΠ 

Ῥογβδγατη πηθηηοσαῦ Ηδγοαοίῃϑ 7, 82, 
Οὐγῦτι5 4.5 14, 11, (ἀογτηδποιιῃ "[ἃ- 
οἰἴα5 (ἀθσπ,. 7 ε 8. ΟῊΝ. Μαχίμη. 
γε θιδεῦ 50;75 86 61 ΕΓ ἴεν: Ὗν δ 
4: 3» 2. 

οἰκέτας] ὅ6Π)0]. ΑὙἸ 514. Ρ. 520, τό: 
Οἰκέται] ἐνταῦθα οὐ λέγει Πα μα ἀλλ᾽, 
ὡς Ξενοφῶν, τοὺς οἰκείους οὕτως ΞΟ θα 
σεν. Ἑδπάριῃ βρη. ΡΟ]αχ, Η βγ- 
ΟΠΠπ5 ΔΙΠ1τι6 ηοίδηΐ σγδτητηδίϊεϊ. 

3. ἐννοηθέντες--ἔδοξεν αὐτοῖς] Υ. δα 
τσ» ῖι. 
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οἱ δὲ σύμμαχοι αὐτῶν ὡς ἀθύμως ἔχοιεν καὶ ἀπολείποιεν, 
ταῦτα ἐνθυμουμένοις ἔδοξεν αὐτοῖς νῦν καλὸν εἶναι ἀπο- 
στῆναι, εἰ θέλοιεν οἱ ἀμφὶ Κῦρον συνεπιθέσθαι. καὶ πέμ- 
πουσιν ἀγγέλους πρὸς Κῦρον: ἀπὸ γὰρ τῆς μάχης τὸ 

Ἁἀτούτου ὄνομα μέγιστον ηὔξητο. οἱ δὲ πεμφθέντες λέγουσι [9] - 
Κύρῳ ὅτι μισοῖέν τε τοὺς ̓ Ασσυρίους δικαίως, νῦν τ᾽. εἰ 
βούλοιτο ἰέναι ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ σφεῖς σύμμαχοι ὑπέρ ΞΩΣ 
καὶ ἡγήσοιντο' ἅμα δὲ πρὸς τούτοις διηγοῦντο τὰ τῶν᾽ 
πολεμίων ὡς ἔχοι, ἐπαίρειν βουλόμενοι μάλιστα στρατεύ- 

δεσθαι αὐτόν. καὶ ὁ ἵζῦρος ἐπήρετο αὐτοὺς, Καὶ δοκεῖτε ἂν, 
ἐφη, ἔτι ἡμᾶς καταλαβεῖν αὐτοὺς πρὶν ἐν τοῖς ἐρύμασιν 
εἰναι: ἡμεῖς μὲν γὰρ, ἔφη, μάλα συμφορὰν τοῦτο ἡγού- 
μεθα ὅτι ἔλαθον ἡμᾶς ἀποδράντες. ταῦτα δ᾽ ἔλεγε βουλό- 

ὄ μενος αὐτοὺς ὡς μέγιστον φρονεῖν ἐπὶ σφίσιν. οἱ δὲ ἀπε- 
κρίναντο ὅτι καὶ αὔριον ἔωθεν εἰ εὔζωνοι πορεύοιντο, κατα- 
λήψοιντο" ὑπὸ “γὰρ τοῦ ὄχλου καὶ τῶν ἁμαξῶν σχολῇ πο- 
ρεύεσθαι αὐτούς" καὶ ἅμα, ἔφασαν, τὴν προτέραν νύκτα 
ἀγρυπνήσαντες νῦν μικρὸν προελθόντες ἐστρατοπέδευνται. 

οἱ δὲ] οἵ τε Ὁ. 
νῦν] καὶ ὡς νῦν 

Ἀ.α. τυλερθλεσϑᾶι Ώ. 

οἵη. 1). τ]ὸ (. βούλοιντο (. 5. ν. Υ. 
ὑπάρχοιεν .α. ἡγήσαιντο 1). ν 5. Υ. ΡοΒΙίο. 
Ῥαποῖϊβ ποίδίιμη, ὡς δὴ 1. τηρ'. Γ΄ μάλιστα] ὡς μάλιστα Ὁ. ΓΝ ἡμᾶς 
ἔτι 1). ἡγούμεθα] εἶναι κα ἃ. Ὁ. τ ἐς ἈΠ ΡΥ: 6. καὶ ἢν αὐὖ- 
ριον ἕωθεν εὔζωνοι πορεύοιντο Α.(,, 864 εἰ [1 «ΤΩΡ. Τ΄ Ροβί ἕωθεν. ἣν ροϑβί καὶ τηρ'. 
τ. Δα. οὐ βρισ᾽ στη ΒΌΡΟΙ ε ἴῃ ε πγαΐίαί Ὁ). κἂν αὔριον ἕξ, π. εὔζωνοι ΖοπαΓδΒ Ῥ- 
151}. ἀμαξῶν Α.α. ργ. σχολῇ] ἤγουν μόλις ἴ,. τηρ'. 8]. τη. τὴν] ἅτε 

τὴν 9). προελθόντες Ζουπίτιδ. προσελθόντες Δ.(α, πορευθέντες 1). 
τοπεδεύκασιν 1). ΡΥ. 

ὡς οπ,. ὃ. ἐνθυμουμένοις] ου 5.ν. Ὠ. " 
ἀμφὶ] μ 5.ν. ἢ. συνέπεσθαι 

ηὔξετο Ὁ. 4. τε 

σφεῖς] σφῖν 1,. ιν 5.ν. α. 
ἔχοιεν 1)., Δα ἄθη5 οἷα δὴ 

ξύμμαχοι ἃ. 
οἱ 5.0. 8]. τῇ. Ὁ. 

τὸ τούτου] τούτου Α.Γ, 

ἐστρα- 

τὸ τούτου ὄνομα μέγιστον ηὔξητο] 
ΡΙαΐο ΤῚπα. Ρ. 72 Ὁ : Μέγας καὶ ὕπου- 
λος αὐξάνεται. ἈΘΙΡ. Θ, 2}: 5ύϑ 4" 
Τοῦτον τρέφειν τε καὶ αὔξειν μέγαν. 

5. μάλα συμφορὰν τοῦτο ἡγούμεθα] 
Ἵ. τ Η τ, 2, 20, 

ἐπὶ σφίσιν] ὀγι ΠΟΡΙ18. 
αὔριον ἕωθεν εἰ εὔζωνοι πορεύοιντο] 

εἰ 51. ῬΡοβύροϑιἐμη, ΒΌΡΓΙΑ 1, 6, 9, οἵ Η. 
στ. 6,1, 9: Οἶμαι ἂν αὐτῶν εἰ καλῶς 
τις ὙΠΟ ΕΣ 

ἕωθεν --- πορεύοιντοϊ] ῬοΙΒὼ δηΐθ 
ΟΥ̓ 5016ΠῚ ΘΧΘΙΟΙ ΠΩ ΟΠ ΤηΟν6- 
Ῥαηΐ, [εϑῖθ ὐυτίο 2, 34. Οὐοηΐ. Πε- 
τοδοῖ. 7, Βᾳ. ἩΠΤΟΗ. 

εὔζωνοι] Μοτίον, 44 δϑοογα «]οιον} 
ἐφγοιφὰ Ρογϑδία, Ρ. 209: “δ ((Π6 

Ῥρυβίδη οπαρραῦ, ΟΥ̓́ ΟΌΓΙΘΓ) ΟΥΘ ἃ 
Ἰοπρ ποθὴ Ὀαηάασο ὑπαῦὺ ννὰ8. {Πρ ΠΟῪ 
νγου πα αροιῦ ΠῚ ἴῃ ΤΩΔΗΥ [0]68, 
γγΏ]Οἢ (Π6 Ῥαοιβίδηβ ΒᾺῪ 15 οἵ ρστγραΐ 
Βιρρουΐ ὕο {πΠ6 Ὀοᾶν. 'ΓΠΪ8 ψν}}}} ρεγ- 
Πᾶρ8 δχρ]αΐη νῆα Πογοάοίιβ τηθᾶῃ8 
Ὀγ εὐζώνῳ ἀνδρί. Τῇ ἴῦ 6 Ἰηϊοη θα ἴο 
ἀβποίθ ἃ τ8ὴ ΟἹ ἴοοί, {6 ΠΊΔΗΥ͂ 
Ῥαπᾶδρθβ ψιθ ΠΟ 06 Ῥϑυβϑίδῃ 
οοδϑιαδ, ΟΥ̓ ἾὈοἱ-ἸηΘββθηροῦβ, ᾿ϊπὰ 
ὉΠ 86 ]ν 88, 01} 4180 δἤἴονα ἃ ροοὰ 
1Ππ|ϑἰγαίίοη. ΠΟΥ τ ΘΠ ΥΑΙΥ 50 
ὈΠΡΊγΥ σοπϑα {πᾶΐ {Π6Υ̓ απ ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ 
ΒίοΟρ, ἃπα {ΠῸῪ «180 Ὀαπᾶαρθ {ΠΟΙ 
Ἰερβ, δῃὰ Πρ ΐθη {Π611 ὑγόννβουδ, [0 06 
1658 Θῃου μα θα ἴῃ νυ] κιηρ. ̓ ἢ 
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ᾳ( ε ΄“ ΒΩ 57 3 κὰν ͵ ᾿ς « ΄σ΄ 

ἡ καὶ ὁ Κῦρος ἐφη, ἔχετε οὖν ὧν λέγετε πιστὸν τι ημᾶς [4] 
διδάσκειν ὡς ἀληθεύετε ; ὃ Ὁμήρους γ} ἔφασαν, ἐθέλομεν 
αὐτίκα ἐλάσαντες τῆς νυκτὺς ἀγαγεῖν" μόνον καὶ σὺ ἡμῖν 
πιστὰ θεῶν πεποίησο καὶ δεξιὰν δὸς, ἵνα φέρωμεν καὶ τοῖς 
5) 3 )π.; Ἂ 5 Ν 7, Ν σ΄ ΕῚ ἢ 

ὃ λλοις ταυτὰ ἀπερ ἂν αὐτοὶ λάβωμεν παρὰ σοῦ. ἐκ τού- 
Ν 7 Ε - 53 Χ Ν Ε 7, ἃ Α͂ 

του πιστὰ δίδωσιν αὐτοῖς ἢ μὴν, ἐὰν ἐμπεδώσωσιν ἃ λέ- 
γουσιν, ὡς φίλοις καὶ πιστοῖς χρήσεσθαι αὐτοῖς, ὡς “μήτε 
Περσῶν. μήτε Μήδων μεῖον ἔχειν παρ᾽ ἑαυτῷ. καὶ νῦν 
ἔστιν ἔτι ἰδεῖν Ὑρκανίους καὶ πιστευομένους καὶ ἀρχὰς 
ἔχοντας, ὥσπερ καὶ Περσῶν καὶ Μήδων οἱ ἂν δοκῶσιν 
ἄξιοι εἶναι. 

ϑ ’ 5» “““ Ἂν ἦς 39 Υ 

9 ᾿Ἐπεὶ δ᾽ ἐδείπνησαν, ἐξῆγε τὸ στράτευμα ἔτι φάους [5] 
7 Χ Ψ' ’ Ψ , 

ὄντος, καὶ τοὺς Ὑρκανίους περιμένειν ἐκέλευσεν, ἵνα 
ἅμα ἴοιεν. οἱ μὲν δὴ Πέρσαι, ὥσπερ εἰκὸς, πάντες ἔξω 

ιοῆσαν, καὶ Τιγράνης ἔχων τὸ αὑτοῦ στράτευμα" τῶν δὲ 

Μήδων ἐξῇσαν οἱ μὲν διὰ τὸ παιδὶ ὄντι Κύρῳ παῖδες 
5, ᾽ὔ Υ͂ ς , Ἀ ἊΝ 3 Ξ “ 

ὄντες φίλοι γενέσθαι, οἱ δὲ διὰ τὸ ἐν θήραις συγγενόμενοι 
3 ἴω ἴω Ἂ ῇ Ἁ Ἁ Ἁ 7 ’, 

ἀγασθῆναι αὐτοῦ τὸν τρόπον, οἱ δὲ διὰ τὸ καὶ χάριν εἰδέ- 
σ ΄ 3 “ ΄ 5 5. " ε Χ Ν 

ναι ὅτι μέγαν αὐτοῖς φόβον ἀπεληλακέναι ἐδόκει. οἱ δὲ καὶ 
» ἥ) 5᾽ Ἁ “ ΤῊΝ 7 3 Ν ἐν » “ 

ἐλπίδας ἐχοντες διὰ τὸ ἄνδρα φαίνεσθαι ἀγαθὸν καὶ εὐτυχῆ 
᾽ὔ ΡΒ “ ͵ Ἄν τ ν ; ᾿ 3 ’ » 

καὶ μέγαν ἔτι ἰσχυρῶς ἔσεσθαι αὑὐτον, οἱ δὲ, ὅτε ἐτρέφετο ἐν 
, 2) 5 ’ Υ 3 ), 5» " 

Μήδοις, εἴ τι ἀγαθὸν τῳ συνέπραζεν, ἀντιχαρίζεσθαι ἐβού- 

ἡ. διδάσκειν οτῃ. Δ... τηρ΄. τ΄. ἐθέλομεν ἐλάσαντες αὐτίκα Ὦ. θέλομεν αὐ- 
τίκα ἐλάσαντες Α. σ. θεῶν τε πιστὰ ποίησον 10. τὰ αὐτὰ Λ.(, ταῦτα 1). 
8. πιστὰ] τὰ πιστὰ Ὁ. ἢ] εἰ (. οοΥτ. ἐὰν [). ῬΓ. ἂν Δ.α. ἐμπεδῶσιν 1). 
λέγωσιν Α.α. μεῖον] πλεῖον 1). Ργ. ἑαυτῷ Β, ἑαυτοῦ Α.}).α. καὶ 
νῦν δ᾽ ἔτ᾽ ἔτι ἰδεῖν ἐστιν 1).. ἜΥΆ50 δ᾽ οἱ Ραποίῖ8 βαὺ ἔτ᾽ ΡΟΒΙΙ8. 9. ἐπεὶ] 
ἐπειδὴ ". φάους] “νὸν .α. τηρ᾽. Γ΄ ὄντος καὶ αὐτὸς καὶ τοὺς ὑρκανίους 
μένειν ἅμα ἴοιεν α. 568 περι δῖ μένειν οὐ, ἐκέλευσεν ἵ ἵνα Ῥοϑῦ ΠΟΟ 5. Υ.}. ὄντος 
καὶ αὐτὸς καὶ τοὺς ὑ. περιμένειν ἐκέλευσεν, ἵ «να ἅμα ἴοιεν Ι,. ὄντος] καὶ αὐτὸς 

δα, Α.6α. ὑρκανοὺς Ὁ). ἐκέλευεν Ὁ. δὴ] γὰρ Α(Ο. πάντες ὥσπερ 
εἰκὸς εὐθὺς ἔξω 10. ἑαυτοῦ ). αὐτοῦ το. λ01] ἐξήεσαν. 
κύρῳ ὄντι ;. τὸ καὶ] τὸ Ὁ. χάριν] ἊΣ εὖ Α. χάριν αὖ α. ἐδόκει] 
ἐκεῖ εἴ τινι ἀγαθόν τι συνέπραξεν 1). ΞϑΌΡΟΥ τι Θγάβιπι ααϊα, ααδβὶ νι, α. 
τοϑαξεν Α.Ο. ἠβούλοντο Α.Ο. 

22: 7: διδάσκειν] ΖοπαγαΒ Ρ- 151 ΟΣ 
Καὶ ὁ Κῦρος πίστεις ἤτει ὡς ἀλη- 
θεύοιεν. 

δεξιὰν δὸς] Οὐηῇ, 8, 8, 2. Τιοάον. 
τό, 43; ὉΌΙ πίστις Βεβαιον δξὴ παρὰ 
τοῖς Πέρσαις αἰοαρ. ΖΕΌΝ,. Δεξιὰς 
φέρειν παρὰ βασιλέως, τὖ Ὦϊς, ΑΠΌ. 

2,9 4.1. 
ὃ, πιστὰ δίδωσιν αὐτοῖς ΑΠΔ0. 7, 4; 

Πιστὰ λαμβάνειν ἐκέλευον. 
καὶ νῦν ἔστιν ἔτι ἰδεῖν) ὃ, 6, 5: Καὶ 

νῦν εἰσὶν ἔτι τοῖς ἀπογόνοις τῶν τότε 
Κι ἘΠᾺ, 

9. φάους] ὅ51ς 26, (28 φάος,) (ἔεοπ, 
9.3. ΖΔΕΌΝ, Υ. ἀθ μᾶς ἕοτταα ΤΠ68. 
ΘίΘΡἢ. 

Το. συνέπραξεν ὐτη ἔπραξεν ΠΟ ΕΓΔ 5 
5» 5514: ᾿Εὰν δὲ δὴ καὶ ἀγαθά σοι πε- 
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λοντο πολλοῖς δὲ πολλὰ διὰ φιλανθρωπίαν παρὰ τοῦ 
’ Ἅ ,ὔ Ν 3 

πάππου ἀγαθὰ διεπέπρακτο" πολλοὶ δ᾽, ἐπεὶ καὶ τοὺς Ὕρ- 
5 τ ͵ “ ε ς 7 , ᾽ς Ν 

κανίους εἶδον καὶ λόγος δίγλθεν ὡς ἡγήσοιντο ἐπὶ πολλὰ 
Ὗ “΄. ΄ι᾿ σ΄ “ Δ ἈΝ “΄“. 

11 ἀγαθὰ, ἐξῇσαν καὶ τοῦ λαβεῖν τι ἕνεκα. οὕτω δὴ ἐξῆλθον [6] 
Ν Ζ Ν ε φ. Χ “ Χ ΄ 

σχεδὸν πάντες καὶ οἱ Μῆδοι πλὴν ὅσοι σὺν Κυαξάρῃ 
27 ἴω - Ἁ ’ὔ “4 

ἐτυχον σκηνοῦντες" οὗτοι δὲ κατέμενον καὶ οἱ τούτων ὑπή-. 
κοοι᾿ οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες φαιδρῶς καὶ προθύμως ἐξωρμῶν- 
το, ἅτε οὐκ ἀνάγκῃ, ἀλλ᾽ ἐθελούσιοι καὶ χάριτος. ἕνεκα ἐξι- 

τφόντες. ἐπεὶ δ᾽ ἔξω ἦσαν, πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Μήδους 

ἐλθὼν ἐπήνεσέ "τοὺς καὶ ἐπηύξ (λ ἐν θεοὺ ἡνεσέ τε αὐτοὺς καὶ ἐπηύξατο μάλιστα μὲν θεοὺς 
ΕῚ ω Ψ ς “- Ν “ἢ 4 Ἁ Ν 5ι.Ὲ ἙΝ 

αὐτοῖς ἵλεως ἡγεῖσθαι καὶ σφίσιν, ἔπειτα δὲ καὶ αὐτὸς δυ- 
“- ᾿, » ἴω 7] “ Ἦ 5 “ 

νασθῆναι χάριν αὐτοῖς ταύτης τῆς προθυμίας ἀποδοῦναι. 
». Ὁ ,ὔ - Ἥ; Ἂ » - [ 

τέλος δ᾽ εἶπεν ὅτι ἡγήσοιντο μὲν αὐτοῖς οἱ πεζοὶ, ἐκείνους 
ο Χ » Α “Ὁ ἿΑ 

δ᾽ ἔπεσθαι σὺν τοῖς ἵπποις ἐκέλευσε καὶ ὅπου ἂν ἀναπαύ- 
Ἃ ἣ “ ὕ 3 7 ΄-“ Ν 

ὠνται ἢ ἐπίσχωσι τῆς πορείας, ἐνετείλατο αὐτοῖς πρὸς 
ἊΝ ὦ Ν ᾽ “ Χ 

13 αὗὑτον παρελαύνειν τινας, ἵνα εἰδῶσι τὸ ἀεὶ καίριον. ἐκ [7] 
7 π 7, Χ ε ͵ ἃ , 

τούτου ἡγεῖσθαι. ἐκέλευε τοὺς Ὑρκανίους. καὶ οἵ ἠρώτων 
Τί δὲ, οὐ γὰρ ἀναμένεις, “ἔφασαν, τοὺς ὁμήρους ἕως ἂν 
ἀγάγωμεν, ἵνα ἔχων καὶ σὺ τὰ πιστὰ παρ᾽ ἡμῶν πορεύῃ : : 
καὶ τὸν ἀποκρίνασθαι λέγεται, ᾿Πννοῶ γὰρ, φάναι, ὅτι 
ΒΥ Ν Ἁ -» “- ς 7] ἴω Ν ἴω Ε 7 

ἔχομεν τὰ πιστὰ ἐν ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς καὶ ταῖς ἡμετέ- 

παρὰ] διὰ 1). παρὰ 5. ν. 684. τη. ἐπεὶ καὶ] ἐπεὶ Ὦ. λόγος διῆλθεν] 
λόγος διεδόθη 1)., 564 τιοῷὖῇ ΘγΑΒ τη 510 810 1 ΒΌΡΕΙ ος. λόγος ἐδόθη (α. οοΥΓ.» αὐ 
ἐδόθη 510 ἴῃ Τὰ5. οὖ ς ν] ἀθαίῦ οχ ραγίβ σΟΥΎ., αὖ ΡΓ. ΠΑΡ 1886 ν]ἀθαῦαῦ χαρὰ Ι.. 
λόγους διῆλθον. λόγος ἐδόθη (α. τηρ;. τ. Π.. ἐδ. τη., πὖ σ. Ἰάθῃη Παθθαΐ 1 ἴῃ τηρ΄. 
ααοα ἴῃ ἰοχία ΘΟΥΥ. ΤΑΡτὶ ἐξήεσαν. 11. οὕτω δὴ καὶ μῆδοι σχεδὸν 
ἅπαντες ἐξῆλθον 1). κυαξάρει 1). κατέμειναν 1). οὕνεκα Α.α. 
ἐξιόντες οἴῃ τα8. }Ὁ. 12. ἐλθὼν] ἐξ 5.ν.τ. Ο. ἐξελθὼν 1. ἐπεύ- 
ξατο Δ.1]}. ργ. ἵλεως] ἡδέως 1). ΡΓ., ΘΟΥΥ. ἴῃ Δ. ἡγεῖσθαι] ὄν- 
τας ἡγεῖσθαι σφίσιν Δ.}Ὁ. δυνασθῆναι] ἢ 8.0. τ. οἱ Ραποῖα 
ΒᾺ} ασ ἃ. δυνηθῆναι 19. οἵ οουγ. ἴ.., ΡΓ. ασ' ν6] ησ. δ᾽] δ᾽ οὖν Ὁ. ἐκέ- 
λευεν 10. ἂν] ἢ ααα. 1).(. 5. ν. 1. ἀναπαύωνται) ὦ Ἰῃ Τα. οὗ 11. α, 
ἐπιστήσωσι Α.α. ἐνετείλατο] ἐκέλευσεν Ὁ. αὑτὸν] αὐτὸν Α.(ἀἁ. ἑαυτὸν 10. 
ἴδωσι ἃ. ΡΥ. ἀεὶ] δὴ Δ.ἃ. 12. ἐκέλευσεν 10. οὐκ ἀναμένεις 1). 
ἔφασαν) ὡς ἐπαγγείλαντο δα. (Ὁ. τηρ΄. πη. ΓΘΟΘΏΓΙΒ5. [ἸΏ ΓΆΒ. καὶ σὺ ἔχων 1). 
ἔχομεν] ἔχωμεν πάντες 1). πάντες ἜΜ οὔϊδιη (αὐ. πηρ'. Τ΄ 

πραχὼς δῆλος ὦ. ὅϑεα οὔτ συνέ- 
πραξεν ΤΗΘ]118 σΟηνΘΗΪ διεπέπρακτο, 
4αοα οὐτὴ 111ο 5165 σοῃ] ηρΊαγ ΑΠΑ}0. 
7: 4.12, 18. 
χύε διῆλθεν] ΑΠΔὉ. Ι, 4, ΕΓ ΔΙΝ 

ἢλθε λόγος ὅτι διώκει αὐτοὺς Κῦρος, 
ὉΌΪ (ἰθίθυιοσεβ διῆλθεν ὁ λόγος, πὶ 

ΟἸΊΠ65 ΠΟΥ 1415 6, 46 : ̓Επειδὴ δι- 
ἦλθεν ὁ λόγος ὅτι οὐκ εἴη ἐν τῇ ̓ Ἐγέστῃ 
τὰ χρήματα. 

12. ἐπίσχωσι τῆς πορείας] ΑΠΔΡ. 3, 
4: 86: Χρόνον μέν τινα ἐπέσχον τῆς 
πορείας οἱ βάρβαροι. 
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ραις χερσίν. οὕτω γὰρ δοκοῦμεν παρεσκευάσθαι ὡς ἣν μὲν 
ἀληθεύητε, ἱ ἱκανοὶ εἶναι ὑμᾶς εὖ ποιεῖν" ἢν δὲ ἐξαπατᾶτε, 
οὕτω νομίζομεν ἔχειν ὡς οὐχ ἡμᾶς ἐφ᾽ ὑμῖν ἔσεσθαι, ἀλλὰ 

ω Ἃ ε Ν ,ὔ ε σι 5.1.» ς κ᾿ 7 . 

μᾶλλον, ἢν οἱ θεοὶ θέλωσιν, ὑμᾶς εὐ ημῖν γενέσθαι. καὶ 
' 327 5 ς« 4 ΕῚ 7 Ἁ « 7 ΄ 

μέντοι, ἔφη, ὦ Ὕρκάνιοι, ἐπείπερ φατε ὑστάτους ἕπεσθαι 
Ἂ ᾿ 7 ᾿ Χ 7 «ς ΄΄ ὔ 

τοὺς ὑμετέρους, ἐπειδὰν ἴδητε αὐτοὺς, σημήνατε ἡμῖν ὅτι οἱ 
ς ͵7] 7 » Ὡ ᾿ 3 ΄“ » ζ Ἁ ΄ο 8 

14 ὑμέτεροί εἰσιν, ἵνα φειδώμεθα αὐτῶν. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα [8] 
ΓΘ. ’ ν Ν ἣ «.«ὧΧ ε “ «“ Ἀν Ν Ἀ 

οἱ ,Ὑρρκανιοι τὴν μὲν δον ἡγοῦντο ὠσπερ ἐκέλευε, τὴν δὲ 
ῥώμην τῆς ψυχῆς ἐθαύμαζον" καὶ οὔτε ̓ Ασσυρίους οὔτε 
Λυδοὺς οὔτε τοὺς συμμάχους αὐτῶν ἔτι ἐφοβοῦντο, ἀλλὰ 

μὴ παντάπασιν ὃ Κῦρος μικράν τινα αὐτῶν οἴοιτο ῥοπὴν 
3 ΄ ᾿ῳ 

εἶναι καὶ προσόντων καὶ ἀπόντων. 
Τῇ Ν 3 Ν δ 3 ΄ “ ΄- “ 

Τ5 Πορευομένων δὲ ἐπεὶ νὺξ ἐπεγένετο; λέγεται φῶς τῷ 
Κύρῳ καὶ τῷ στρατεύματι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ προφανες γενέ- 

“ “ Ἁ ἤ ᾽ ὔ ἧς Ἂς “ 

σθαι, ὥστε πᾶσι μὲν φρίκην ἐγγίγνεσθαι πρὸς τὸ θεῖον, 
θάρρος δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους. ὡς δ᾽ εὔζωνοί τε καὶ ταχὺ 
ἐπορεύοντο, εἰκότως πολλήν. τε ὁδὸν διήνυσαν καὶ ἅμα 
κνέφᾳ πλησίον γίγνονται τοῦ τῶν Ὑρκανίων στρατεύμα- 

τό τος. ὡς δ᾽ ἔγνωσαν οἱ ἄγγελοι, καὶ τῷ Κύρῳ λέγουσιν ὃ ὅτι [9] 

οὗτοί εἰσιν οἱ σφέτεροι' τῷ τε γὰρ ὑστάτους εἶναι γιγνώ- 
τ σκειν ἔφασαν καὶ τῷ πλήθει τῶν πυρῶν᾽ ἐκ τούτου πέμπει 

δΣ σ . “ Ν. 3 Ἧ ’ ν΄, 5 7 

τὸν ἕτερον αὐτῶν πρὸς αὐτοὺς, τάξας λέγειν, εἰ φίλοι 
Υ͂ “ ἈΝ δ 

εἰσὶν, ὡς τάχιστα ὑπαντᾶν τὰς δεξιὰς ἀνατείναντας" συμ- 

ἢν---ἢν] ἐὰν--ἐὰν Ὁ. ἐξαπατῆτε Α.(α. σΟΥΓ. 8. ν. Γ΄ νομίζωμεν [). ΡΥ. 
οὐχ ἡμᾶς) μὴ ἡμᾶς 10., 4] Ροϑβί ὑμῖν (ρτ. ἡμῖν, αἱ Α.} τηρ΄. 1. (τεβθοίαπι εὖ ἀ6- 

- ΕἸΠῈ 1Π1{Ππ1Ὶ} σθαι, ἀλλὰ ἢ ἣν οἱ (θε)οὶ θελωσιν, ὑμᾶς (ἐ)φ᾽ ἡμῖν. γενέσθαι] 
γενήσεσθαι 1).. ησ Ῥυαποί!β ποίδη8. ἐπειδήπερ . ἔφατε Α. α. ἕπε- 
σθαι] ἘΡ ΠΘΕΑΝ Ἐὰ :. σημήνατε] σημάνετε Α. σημαίνετε ". σημάνετε σορτς 
Β66 ε ροϑβ ε Ἰῃϑουΐο ν. σημένετε ἴ,.. 566 ΟΟΥ̓Τ. 1 Δ]6ΓῸ ε. ὑμέτεροι Βτοάωυβ. 
ΤΡ Υ1 ἡμέτεροι. 14. εὐπαθεῖν. 10. δὲ χης. Ὁ. οὔτε---οὔτε] οὐχὶ τοὺς ἀ. 
οὐδὲ τοὺς Χλ. οὐδὲ ἢ. ἔτι οἴῃ. Α.Ο. 5.ν.Υ7. αὐτῶν] ἑαυτῶν 75. προσόν- 
των παρόντων Ὁ. 15. ἐγένετο [). προφανῶς 1]}., ε 5.γ. 6864, τη. φρί- 
κην 1). τηρ΄. ΥΤ. πρὸς τὸ θεῖον. ἐς. Ὁ: δ᾽] τ να. κνέφᾳ (ἁ. κνέφαι Δ. 
κνέφαϊ 10. τό. ὡς δ᾽] ὥστ᾽ Α.6α. καὶ---λέγουσιν] λέγουσιν τῷ κύρῳ 1. 
πλήθη Α. 17. τάξας] προστάξας 1). ὑπαντᾶν] α 5.ν.τ. α΄. ἀπατᾶν, 
Εἴ 5: 1..1). τινα] τρνίηυ ῬΏΠΘΙΡ Πα. τινας Α.}).α. 

12. σημήνατε)] Μα]6 α ρΡῖῸ ἡ ἰηΐεγαηῦ 5ΟΗΝ. 
ΠΟΠΏΜ]]1, τὸ 4. 5» 36. Θυοά τϑοίβ 17. τάξας] προστάττειν Ρ1Ὸ τάττειν 
ἀαπηπαΐ ΡΉΓΥ ΠΟ 8. Ὁ. 24 [,ο0. οὖ 1]αύαιη οἰΐδτη ᾿μῖγα 4, 3, 2; 5» 23» 50, 
Ῥ: πρῶ ΒΚ. Ἀθϑυθαὶ νϑῖῸ δουϊβίατη. αὖ θδάθῆ σνοῦθα ρδυτηΐδηΐαν δΔρ. 

φῶς] Οδηΐοι, ὅ, τ, οι; 11... ιρᾶι αὶ 55.: Τμιογὰ, 4. 22, 1: Οἷὸ 
δ ὋΝ Σ το ὃ. ΖΕΌΝ. ἀξίαν παραβοηθεῖν. οὐ 411 σοπία]] 

ἅμα βυῤῥα! (οηΐ. Η, τ. 7,1, 15. δα Βίβθρῃ. 168. ν. Τάττω. 
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πέμπει δέ τινα καὶ τῶν σὺν ἑαυτῷ καὶ “λέγειν ἐκέλευσε 
τοῖς “Ὑρκανίοις ὅτι ὡς ἂν ὁρῶσιν αὐτοὺς προσφερομέ- 
νους, οὕτω καὶ αὐτοὶ ποιήσουσιν. οὕτω δὴ ὁ μὲν μένει τῶν 
ἀγγέλων παρὰ τῷ Κύρῳ, ὁ δὲ προσελαύνει πρὸς τοὺς Ὕρ- 

18 κανίους. ἐν ᾧ δ᾽ ἐσκόπει τοὺς Ὑρκανίους ὁ Κῦρος ὅ τι[το] 

ποιήσουσιν, ἐπέστησε τὸ στράτευμα παρελαύνουσι δὲ 
πρὸς αὐτὸν οἱ τῶν Μήδων προεστηκύτες καὶ ὁ Τιγράνης 
καὶ ἐπερωτῶσι τί δεῖ ποιεῖν. ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς ὅτι τοῦτ᾽ 
ἔστι τὸ πλησίον Ὑρκανίων στράτευμα καὶ οἴχεται ὃ ἕτερος 
τῶν ἀγγέλων πρὸς αὐτοὺς καὶ τῶν ἡμετέρων τις σὺν αὐτῷ, 
ἐροῦντες, εἰ φίλοι εἰσὶν, ὑπαντιάζειν τὰς δεξιὰς ἀ ἀνατείναν- 
τας πᾶντας. ἢν μὲν οὖν οὕτω ποιῶσι, δεξιοῦσθέ τε αὐτοὺς 
καθ᾽ ὃν ἂν ἢ ἢ ἕκαστος καὶ ἅμα θαρρύνετε" ἣν δὲ ὅπλα αἴ- 
ρωνται ἢ φεύγειν ἐπιχειρῶσι, τούτων, ἔφη; εὐθὺς δεῖ πρώ- 
των πειρᾶσθαι μηδένα λιπεῖν. ὁ μὲν τοιαῦτα παρήγγειλεν. [117 

το οἱ δὲ Ὕρκανιοι ἀκούσαντες τῶν ἀγγέλων ἤσθησάν τε καὶ 
ἀναπηδήσαντες. ἐπὶ τοὺς ἵππους παρῆσαν. τὰς δεξιὰς, 
ὥσπερ εἴρητο, προτείνοντες" οἱ δὲ Μῆδοι. καὶ Πέρσαι ἂἀν- 

20 τεδεξιοῦντό τε αὐτοὺς καὶ ἐθάρρυνον. ἐκ τούτου δὴ ὃ 
Κῦρος λέγει, Ἡμεῖς μὲν δὴ, ὦ Ὕρκάνιοι, ἤδη ὑμῖν πι- 
στεύομεν" καὶ ὑμᾶς δὲ χρὴ πρὸς ἡμᾶς οὕτως ἔχειν. τοῦτο 
δ᾽, ἐφη, πρῶτον ἡμῖν εἴπατε πόσον ἀπέχει ἐνθένδε ἔνθα αἱ 
ἀρχαί εἰσι τῶν πολεμίων καὶ τὸ ἀθρόον αὐτῶν. οἱ δ᾽ ἀπε- 
κρίναντο ὅτι ὀλίγῳ πλέον ἢ παρασάγγην. 
“ποιήσωσιν Δ. βεὰ ἢΐς ὦ ἰογίαββο ἴῃ Γᾶ8. δὴ] δὲ Δ. (ὦ, ΠΟΥΤ. 8. . Γ΄. 

τῷ οτη. 10. 18, ἐν ᾧ---ὁ κῦρος ΟἿ. Α.α. τηρ΄. ΤΥ. ἐπέστησε «α΄. ἃ. 
ΤηΡ'. Τ' ἴπ 8 ν- 81: ΠῚ.» ΒΟΥΥ ΔΗ ΟΒ ν ἴῃ ποιήσουσιν. ἐπιστεῖλαι Α. τῷ στρα- 
τεύματι Δα. ὑγ. τὸ στράτευμα Ι,., Β6α ργ. τὸ στρατεύματι. παρελαύνουσι 
δὲ] καὶ παρελαύνουσιν 1). ἐρωτῶσιν Ὦ. ὅτι ΟἸΏ. 1). στράτευμα Ὁ. τηρ.ΓΥ. 
τις] τινες ἢ). ὑπαντᾶν ). ἐὰν μὲν οὖν οὕτως ἴωσιν 1). -“ τε τη. 9). καθ] 
καὶ καθ᾽ 1). Τάθιῃ ρΡγ. [ογίαββθ ὧν οὐ ἴῃ. ἢν] ἐὰν 1). πρῶτον δεῖ εὐθὺς 
πειρᾶσθαι μηδένα λείπειν 1). εὐθὺ Δ.6., 5ρα ς 5. ν. Υ΄ πρῶτον Δ.Εα. 
μηθένα Α. 190. προτείνοντες ο ἴῃ 788. (ἃ., 4] ΡΥ. [ογΐα5858 α. πέρσαι] 
οἱ πέρσαι 1). 20. καὶ ἐκ τούτου δὴ λέγει ὁ κῦρος 1). ἡμεῖς] εἰ ἡμεῖς 
Δ.α. ἤδη ἀπίο ὑμῖν αα. ἢ. ὑμῖν οτῃ. Δ. 5Β.ν.τ. ἃ. ὑμεῖς ΔΑ. ἡμᾶς ἃ. ργ. 
ἡμῖν πρῶτον 1). ὁπόσον 1). εἰσὶ τῶν] Ηΐϊης Ἰαοιηᾶ ἴῃ 1). πϑαὰθ δα 5. 2, 
τι» ὁ γωβρύας. ἴὕπαά Βοτιρίαγα 51Π}}0]1Ο1 06} 1ῃ Ἰοιηπηαίθ ροβὶία δῦ 16 ]Πρσοηα 
ὈΠΙ]Π:6. 

τινα] ῬτΟ τινας γοβῦψα] οχ ΡΏΠ]ΘΙΡΠΟ, τοῦτ᾽ ἔστι] Ν'΄. δά ΛΗΔΡ. 5» 4 3 
αὐ 5. 18 τῶν ἡμετέρων τις. Ῥτοϑίαί ᾿Εντεῦθεν λέγει ὁ ὁ Τιμησίθεος ὃ ὅτι ματα 
δϊο τη 5: Πρ ]α118, αΟα ὈΤΪτητιπὴ Ρ] 165 μιοι οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τοῦ ἐπέκεινα. 
τηϊζουθ 11] αὐηθθαῖ, ἀοιμάθ πῆ (οηΐ. 5. τύ. 
Τ γγοδητι8 Οἴ)885 Τϑυ ΠΘθαῦτΓ ἃ ΟΥτο. 20. εἰ ἴῃ τη 6] 1 ΟΥτι8 ἀηΐο ἡμεῖς ΓΘ ρ611- 
ΖΙΌΝ, ὕτπη ν] ον] ροίοϑῦ οχ εἶεν οὐΐαμη, αιοά 

18. ἐρωτῶσι] Οὐπΐ, 5. 12. εηΐθ μὲν δὴ οδὺ 2, 1,12; 4. 3» 8. 
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Ἐνταῦθα δὴ λέγει ὁ Κῦρος, ΤἌγετε δὴ, ἔφη, ὦ ἄνδρες [14] 
Πέρσαι καὶ Μῆδοι καὶ ὑμεῖς, ὡ Ὑρκάνιοι, ἤδη γὰρ καὶ 
πρὸς ὑμᾶς ὡς πρὸς συμμάχους καὶ κοινωνοὺς διαλέγομαι, 
εὖ χρὴ εἰδέναι νῦν ὅτι ἐν τοιούτῳ ἐσμὲν ἔνθα δὴ μαλακισά- 
μενοι μὲν ἂν πάντων τῶν χαλεπωτάτων τύχοιμεν" ἴσασι 
γὰρ οἱ πολέμιοι ἐφ᾽ ἃ ἥκομεν" ἢν δὲ τὸ καρτερὸν ἐμβαλό- 

μενοι ἴωμεν ῥώμῃ καὶ θυμῷ ἐπὶ τοὺς πολεμίους, αὐτίκα 
μάλ᾽ ὄψεσθε ὥσπερ δούλων ἀποδιδρασκόντων ηὑρημέ- 
νων τοὺς μὲν ἱκετεύοντας αὐτῶν, τοὺς δὲ φεύγοντας, τοὺς 
δ᾽ οὐδὲ ταῦτα φρονεῖν δυναμένους. ἡττημένοι τε γὰρ ὄψον- 
ται ἡμᾶς καὶ οὔτε οἰόμενοι ἥξειν οὔτε συντεταγμένοι οὔτε 

22 μάχεσθαι παρεσκευασμένοι κατειλημμένοι ἔσονται. εἰ οὖν 
ἡδέως βουλόμεθα καὶ δειπνῆσαι καὶ νυκτερεῦσαι καὶ βιο- 
τεύειν τὸ ἀπὸ τοῦδε, μὴ δῶμεν τούτοις σχολὴν μήτε βου- 
λεύσασθαι μήτε παρασκευάσασθαι ἀγαθὸν αὑτοῖς μηδὲν, 
μηδὲ γνῶναι πάμπαν ὅτι ἄνθρωποί ἐσμεν, ἀλλὰ γέρρα καὶ 

κοπίδας καὶ σαγάρεις ἅπαντα καὶ πληγὰς ἥκειν νομιζόν- 
ἤβτων. καὶ ὑμεῖς μὲν, ἔφη, ὦ Ὕρκανιοι, ὑμᾶς αὐτοὺς προ- 

πετάσαντες ἡμῶν πορεύεσθε ἔμπροσθεν, ὃ ὅπως τῶν ὑμετε- 
ρων ὅπλων ὁρωμένων λανθάνωμεν ὅτι πλεῖστον χρόνον. 
ἐπειδὰν δ᾽ ἐγὼ πρὸς τῷ στρατεύματι γένωμαι τῶν πολε- 

21 

21. κοινοὺς ὦ. πάντων τῶν] πάντων Α.ἃ. τὸ] κατὰ δηΐθ ποῦ (. 8. ν. Γ. 
μαλλ᾽ α. εὑρημένων Α. σ. καὶ εὑρημένων ΔἸΑΙηδ. ἡττημένοι γὰρ ὄψονταί 
τε. παρασκευασάμενοι Δ. κατειλημένοι 22. δει- 
πνῆσαι καὶ νυκτερεῦσαιἾ νυκτερεύσειν καὶ δειπνῆσαι Α. εἱ 4] εῦὗσαι 5. ν. Υ΄. 

᾿ εὰ ογεϑι 6. 

α. ἑαυτοῖς] αὐτοῖς ΑΚ. 
Κ ΒΆΡΕΙ ν δὐαβὶ α, 

21. ὡς πρὸς] Προία [ογίαββθ Ψτιηΐ. 
ὡς, αὖ Τ]6]10165 Απδῦ. 2, 3, 2. 

ἐφ᾽ ἃ ἥκομεν ἢ Δ τ 7. ΧΘΕΙΝ: 
κατὰ τὸ καρτερὸν] ΑΙ οπηϊαηί 

κατά; 5664 ρΡορίαγτπτη οϑύ τὸ καρτερὸν 
ΡΙῸ καρτερῶς, αὖ τὸ καλὸν ΡΥῸ καλῶς. 
ΘΕ]ΆΘη5. ἐμβαλόμενοι τη] αἸΒρ]1οοί 
ῬΙῸ ΤηΔ018 ϑὶίδτο ἐμβαλόντες ροΒιύαΠ,. 
(Δυ]α 51 ΟἸἸπ βουιρύπιῃ ἐμβάλωμεν ῥώ- 
μη καὶ θυμῷ τοῖς πολεμίοις ΒΌΒΡΙΟΘΟΥ ὃ 
ἐπὶ τοὺς πολεμίους ρῬοδβίθα, {αὶ Βο11ρ- 
ἴση, 481 ἐμβαλόμενοι ἴωμεν ἰδοΐππη 
Γαογαῦ. ΒΟΗΝ. Ἐουτημ]θ τὸ καρτε- 
ρὸν οὔ κατὰ τὸ καρτερὸν ΘΧΘΙΏΡ]Ά ν. ἴῃ 
ΤΏδ5. ϑίθρῃ. νοἱ]. 4, Ρ. 9890 Α, Β. 
5οα ἐμβαλόμενοι απ ΠᾺ]10 Ἰη080 
αἸοἱ ροίαπουις ρτὸ ἐμβαλόντες, ἀε]οΐῖο 

ἅπαντα) πάντας ἃ.(α. πάντα 5.γ.γΥ. 
22. προπετάσαντες] προσπελάσαντες Α. οἷ 4] τ ΒΌΡΕΓΙ 

πορεύεσθαι (α. ΠΟΥΥ. 5. ν.Υ. 

νομιζ.} 

κατὰ ΘΟ] Πρ ἃ ἐμβαλόμενοι τὸ καρ- 
τερὸν, 4]ο 46 τιδὰ γε] αἰχιῦ δίο- 
ῬΠδητβ ἴῃ 168. ν. ᾿Εμβάλλω νο]. 23, 
Ῥ. δοι Ο; 8ο5 Οὐ, εἴϑι πα] ]πτὰ αἰ[α}} 
ΘΧΘΙΏΡΙ σὴ ΠΟ ῬΓΟΥΒΒ 511η116, ἈὈῚ1 
σοΠίγατῖα μαλακισάμενοι εὖ τὸ καρτερὸν 
ἐμβαλόμενοι. Θ1Πη116 δααϊδηηθηθαμη 
ΒΘ] ΌΘΏΒ καὶ ἴῃ ΑἸΑΙΠ8. 

οὐδὲ ταῦτα] Νεα ἤιρατη σορὶδηΐ65 
Π6Ο Ῥίθοθϑ, 564 {Ἰπτοῖρ ϑίπρεπίθ εἴ 
τηθηΐα ἀε]θοΐοβ. 5ΟΗΝ. 

22. μηδὲ γϑίογ αν πο δα μήτε, Βρα 
8α μή. ΖΕΌΝ. 
ἅπαντα) ἌΡΘΒΙΙ. 2..7: “ὩὭπλισέ τε 

οὕτως ὡς ἅπαντα μὲν χαλκὸν, ἅπαντα δὲ 
φοινικᾶ φαίνεσθαι. 
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μίων, παρ᾽ ἐμοὶ μὲν καταλείπετε ἕκαστοι τάξιν ἱππέων, ἐάν 
24.τι δέωμαι, ὡς χρῶμαι μένων παρὰ τὸ στρατόπεδον. ὑμῶν 

δὲ οἱ μὲν ἄρχοντες καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἐν τάξει ἀθρόοι 
ἐλαύνετε, εἰ σωφρονείτε, ἵνα μήποτε ἀθρόῳ τινὶ ἐντυχόντες 
ἀποβιασθῆτε, τοὺς δὲ νεωτέρους ἐφίετε διώκειν" οὗτοι δὲ 

καινόντων᾽ τοῦτο γὰρ ἀσφαλέστατον, νῦν ὡς ἐλαχίστους 
25 τών πολεμίων λιπεῖν. ἂν δὲ νικῶμεν, ἔφη; ὃ πολλοῖς δὴ 

κρατοῦσι τὴν τύχην ἀνέτρεψε, φυλάξασθαι. δεῖ τὸ ἐφ᾽ ἀρ- 
παγὴν τραπέσθαι: ὡς ὁ τοῦτο ποιῶν οὐκέτ᾽ ἀνήρ ἐστιν, 
ἀλλὰ σκευοφόρος, καὶ ἔξεστι τῷ βουλομένῳ χρῆσθαι δὴ 

“ὁ τούτῳ ὡς ἀνδραπόδῳ. ἐκεῖνο δὲ χρὴ γνῶναι ὅτι οὐδέν ἐ ἐστι 
κερδαλεώτερον τοῦ νικᾶν" ὃ γὰρ κρατῶν ἅμα πάντα συν- 
ἥρπακε, καὶ τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας, καὶ τὰ χρήματα 
καὶ πᾶσαν τὴν χώραν. πρὸς ταῦτα τοῦτο μόνον ὁρᾶτε 
ὅπως τὴν νίκην διασωζώμεθα: ἐὰν γὰρ κρατηθῇ, καὶ αὐτὸς ὁ 
ἁρπάζων ἔχεται. καὶ τοῦτο ἅμα διώκοντες μέμνησθε, ἥκειν 
πάλιν ὡς ἐμὲ ἔτι φάους ὄντος" ὡς σκότους γενομένου οὐ- 
δένα ἔτι προσδεξόμεθα. 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπέπεμπεν εἰς τὰς τάξεις ἑκάστους καὶ [13] 
ἐκέλευεν ἅμα πορευομένους τοῖς ἑαυτοῦ ἕκαστον δεκαδάρ- 
χοις ταὐτὰ σημαίνειν" ἐν μετώπῳ γὰρ ἦσαν οἱ δεκάδαρχοι, 
ὥστε ἀκούειν: τοὺς δὲ δεκαδάρχους τῇ δεκάδι ἕκαστον κε- 
λεύειν παραγγέλλειν. ἐκ τούτου δὲ προηγοῦντο μὲν οἱ 

27 

ἵππων Ἀ.(. σΟΥ. 5.ν.1. ἐάν τι δέωμαι; ἧ ἡ ἂν τι δέωμαι (δέομαι 6.)Α.α. στρά- 
τευμα ἈΑ.Ὁ. ΟΟΥΥ. 5. ν. ΤΥ. 24: εἰς ὃ ΒΆΡΕΙ εἰσω .ὙΥ. ἵνα---ἀποβ. (. τηρ΄. Τ. 
μήποτε] μήποτέ που Ἀ. ἐντυγχάνοντες α. ἀποβιασθείητε Α. καινόντων] 
ἀποκτεινόντων 1). δι. λιπεῖν] ἢν (δὲ 5. ν.) τὸ πολλοῖς συμβεβηκὸς κρατοῦ- 
σι τὴν τύχην ἀνατρέψαι γίγνηται Δ64ἃ. (. τηρ. Υ. 25. δίοια. ΑἸ πι ν ἢ 
δὴ] δέη Α.α. γε. ἀνέτρεψε) ἀνέστρεψε Δ.α. δεῖ] δὲ Α.6. ργ. τρά- 
πεσθαι Δ. ἰογίαββθ. α. ΡΓ. » αἱ ἃ06. ΒΌΡΘΙ εἴ 1. δ ογαβδὶΐ Π ααὰ ΒΌΡΟΓ α. 
26. κεῖνον Α.6. ργ. πάντας Δ. συνήρπασε ὑ: ἅμα ροξβί χώραν ἃ. 
ΒΗ Ὺ: διασωζοίμεθα α. ἐὰν γὰρ κρατηθῇ] ἐν “γὰρ ταύτῃ Ν. ΑἸαϊΪπΠᾶ. 
φάους] φωτὸς (. 58.ν.Υ. 27. ταὐτὰ Ζοιηϊιδ. τὰ αὐτὰ Α.Ο. ταῦτα Ψπηῖ. 
τοὺς δὲ ΑἸάϊπᾶ. τοὺς Α.Ὁ. παραγγέλειν ἃ. 

23. ἐάν τι δέωμαι] Ηξδδο οΟἸ]οσαηα 
οὐδηΐ ροβϑύ ὡς χρῶμαι, 18] ἀ6]οῖο ὡς 
Ἰερ!ίαν ἣ ἄν. Ν.. δηποῖ. δα ΑΠᾶ}0. 2, 
ΛΟ 

μένων παρὰ τὸ στρατόπεδον] δά οΙὴ 
ΘΟΠΒ ΓΠΟΙΙΟ 1, 4, 1ὃ. 

τοὺς νεωτέρους διώκειν] Οοηΐ. 6ἀ. 
Τυτῖο. ϑουιρυῦ. τη}, νΟ]. 2, Ρ. 2ύο. 

25. πολλοῖς) Οοηῖ, )1οἀ. τύ, 20 

τηθα. Ῥ]αῦ. ἈδΙΡ. 5» Ρ. 276 οα. Οδηί. 
ΗΊΤΟΗ. 

26. ὁ γὰρ κρατῶν] ὅ᾽΄᾽ῆ]οῈο ΔΙΘΟΧΑΠΩ͂ΘΥ 
αρια (Οὐυγῦϊαπι) 32, το, οππηϊα ν]οίουϊᾶ 
ΡΆΓα1]1. Εἰ Οὐδ᾽ ΒΡ 2: τῷ 1 
ΗὔΤΟΗ. 

πρὸς ταῦτα] 1. 6. ῬΥΟρίοΙΘα, τι 50 06 
ρα Τταριοοβ. 5ΌΗΝ, 

φάους] ΝΥ. δα 5.0. 



ΒΤ ἌΤΙ 477 

Ὑρκάνιοι, αὐτὸς δὲ τὸ μέσον ἔχων σὺν τοῖς Πέρσαις ἐ ἐπο- 
ρεύετο" τοὺς δὲ ἱ ἱππέας ἑκατέρωθεν, ὥσπερ εἰκὸς, παρέταξε. 

“8 τῶν δὲ πολεμίων, ἐπεὶ φάος ἐγένετο, οἱ μὲν ἐθαύμαζον τὰ 

δρώμενα, οἱ δ ἐγίγνωσκον ἤδη, οἱ δ᾽ ἤγγελλον, οἱ δ᾽ 
[ » 

ἐβόων, οἱ δ᾽ ἔλυον ἵππους, οἱ δὲ συνεσκευάζοντο, οἱ 
3 “ ὌΠ δ ἐν. “ ε 7 ς 3 « 7 

δ᾽ ἐρρίπτουν τὰ ὅπλα ἀπὸ τῶν ὑποζυγίων, οἱ δ᾽ ὧπλί- 
ε : » Υ͂ δέει Ν Ν᾿ Ψ ς 9 : ’, 

ζοντο, οἱ δ᾽ ἀνεπήδων ἐπὶ τοὺς ἵππους, οἱ δ᾽ ἐχαλί- 
εν Ἃς “ 5 Ἃ 5 Ν Ν .3 , ᾿ Ἃ 

νουν, οἱ δὲ τὰς γυναῖκας ἀνεβίβαζον ἐπὶ τὰ ὀχήματα, οἱ δὲ 
Ν ᾿ “,ὕ δὰ ε ] ς ἣ 

τὰ πλείστου ἄξια ἐλάμβανον ὡς διασωσόμενοι, οἱ δὲ κα- 
΄ Ν ω ες 7 ς- Φὰλ ω 5 

τορύττοντες τὰ τοιαῦτα ἡλίσκοντο, οἱ δὲ πλεῖστοι εἰς φυ- 
Χ Ψ 3, Χ - ) Ν Ν Ν 

γὴν ὥρμων" οἴεσθαι δὲ δεῖ πολλὰ τε καὶ παντοδαπὰ καὶ 
ΒΥ ΄“ 5 Χ Ν 5 Ἁ » ΝῚ Ψ » 5 Ν 

ἄλλα ποιεῖν αὐτοὺς, πλὴν ἐμάχετο οὐδεὶς, ἀλλ᾽ ἀμαχητὶ 
» ΄σι [2 ω Ν ε 53 

40 ἀπώλλυντο. Κροῖσος δὲ ὁ Λυδῶν βασιλεὺς, ὡς θέρος ἦν, 
»ὥὅ “ 3 ΄ « Τ᾿ 2 ἴω 

τάς τε γυναῖκας ἐν ταῖς ἁρμαμάξαις προαπεπέμψατο τῆς 
᾿ αι “ Ἁ σι Ν ψ“κςς 5 

νυκτος, ὡς βᾶον ττορξεύυοιντο Καῖτα ψῦχος. Καὶ αὑτὸς εχὼν 
Χ ε , τ ῇ Ν Χ ῇ Ν ΕῸΟΝ - 

ϑδοτοὺς ἱππέας ἐπηκολούθει. καὶ τὸν Φρύγα τὰ αὐτὰ ταῦτα 

3 -- 

- 7 τ ΩΝ 95 ε 7 ΕΣ 

ποιῆσαί φασι τὸν τῆς παρ Ἑλλήσποντον ἄρχοντα Φρυ- 
- ,ὔ 

γίας. ὡς δὲ παρήσθοντο τῶν φευγόντων καὶ καταλαμβα- 
" Χ , ΝΟ », 5), Ν 

γοντων αὐτοὺς, πυθόμενοι τὸ γιγνόμενον ἐφευγον δὴ καὶ 
» Ν » Ν ων ᾿ς ᾿ ΄- ΄σ [ᾳ Ν 

αὐτοὶ ἀνὰ κράτος. τὸν δὲ τῶν ἵζαππαδοκῶν βασιλέα καὶ 
᾿ - 3 "ἢ 57 » Χ ,᾽ Ἀν τ 8 ’ 3 

τὸν τῶν Αραβίων ἐτι ἐγγυς οντας καὶ ὑποστάντας ἀθωρα- 
΄ Ψ ἈΝ ἃ “- 53 

κίστους κατακαίνουσιν οἱ Ὑρκάνιοι. τὸ δὲ πλεῖστον ἦν 
΄σ » 7 3 7 

τῶν ἀποθανόντων Δσσυρίων καὶ Ἀραβίων" ἐν γὰρ τῇ 
αὑτῶν ὄντες χώρᾳ ἀσυντονώτατα πρὺς τὴν πορείαν εἶχον. 

28. φάος] σαφὲς 6. Ἰηΐτα ν.Υ. ἱππέας] ἱ ἱππεῖς ΑΕ. Ζομδταβ ΒΕ ΖεΑς 
ἱπποζυγίων α. ΠΟΥ. ΤΏΡ’. Γ΄. ἐπὶ ἐγένετο] ἐγίνετο Α.α. ἐρίπτουν ἃ. 

τοὺς οτη. Α.ἃ. τωρ ὠμῶν διασωζόμενοι Δ.ἃ. ἜἌΓν τ ἀἄμαχη- 
τεὶ Α.α. . κροῖσσος Ἀ. προαπέμψατο α. ὡς] ἂν «4. ἃ. 
5.00.7.Ψ ἜΡΙΝ ἱππεῖς Α.«α. ΖομΑΓΔ8. 20. τὰ αὐτὰ οτη. «πηΐ., ταῦ- 
τα ΖΟΏΔΓΔΒ. 21. καὶ τὸν τῶν ἀραβίων Ὁ. καὶ τῶν ἀραβίων α. Τηρ᾽. Τ΄. 
ΟΠ. Υ. ὄντας καὶ ὑποστάντας (α. ΘΟΥΥ. Υ. ὄντα ὑποστάντα ὈΓ. ὄντα καὶ ὑπο- 
στάντα Α. ἀθωράκιστον Δ. σι" ἀσσυρίων καὶ ἀραβίων ]: ἀσσύριον καὶ 
ἀράβιον Ὁ). δια. 

27. τὸ μέσον ἔχων] Τὺχ τηοτα Ῥεγβδ- 
ΓΙ, 1, 8,17. ΒΟῊΝ, [πιοϊδη. Ναὰ- 
νὶρ᾿. 6. 21 δααὺ Παίς. 

28. φάος] Υ.. δᾶ 8.0. 
ἔλυον] ν. 5.8, 2. 
ἀνεπήδων] δϊῖς Η. τ. 4,1, 320. 
ἀμαχητὶ] ϑοιθθη τη νἱ ὁπ ἀμα- 

χεὶ, φαοα εἴδη ἂραα ΤΠ πογάϊάθηη 
τητιίαίιιχη ἴῃ ἰζθγατη, Ρ] αυ θ8 ΟἸχῚ δα 
ἍΠ65. δύθρῃ. Τὼ 81. Ζοῃδῖδϑ γῸ]. 1, 
ΒΎΊΕΖΙΑ. 

πολλά τε καὶ παντοδαπὰ καὶ ἄλλα] 

αὑτῶν] αὐτῶν Α.Οα. ἑαυτῶν «ηΐ. συντομώτατα 1). (ὕδιη. 

(ὐοην. 2; Ὁ: Ἔν πολλοῖς μὲν καὶ ἄλλοις 
δῆλον καὶ ἐν οἷς δ᾽ ἡ παῖς ποιεῖ. 

29. ὡς] Οοπῇ. δὰ ύ, τ, 27. 
31. ᾿Ασσυρίων καὶ "Ἀραβίων 19} 

αὕτη ἀποθανόντων Ἰαπροηήδ, 564 560Υ- 
ϑατη Βαηΐ ΘΔΡΙΘῃ ἃ. ὃ, 4. 28: Καὶ νῦν 
ἔτι ἔχουσιν οἱ τούτων ἀπόγονοι" πλεῖ- 

στοι δ᾽ εἰσὶ Μήδων καὶ Ὑρκανίων. 
ἀσυντοιώτατα] σχολαίτατα ΠΗ ΤΙ 6 Υ- 

σῖμθ ίδρηδηὶ εχ ῬΒ]ΘΙΡΏΙ ἰοηέο αά- 
ηιούσην ἢΠοΐτιπη 5856. ἰάτὴ [ΟΠ ΟΪΆΨ 118 
το. 5ΟΗΝ, 

Ν 

[14] 

[15] 
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ε σ΄ ε ζΖ - 9 ἊΝ 

32 οἱ μὲν δὴ Μῆδοι καὶ Ὕρκάνιοι, οἷα δὴ εἰκὸς κρατοῦντας, [τ6] 

33 

34 

39 

26 

ταῦτα ἐποίουν διώκοντες. ὁ δὲ Κῦρος τοὺς παρ᾽ ἑαυτῷ ἱπ- 
πέας καταλειφθέντας περιελαύνειν ἐκέλευε τὸ στρατόπεδον, 
καὶ εἴ τινας σὺν ὅπλοις ἴδοιεν ἐξιόντας, κατακαίνειν" τοῖς 
δ᾽ ὑπομένουσιν ἐκήρυξεν, ὁπόσοι τῶν πολεμίων στρατιω- 
τῶν ἦσαν ἱππεῖς ἢ πελτασταὶ ἢ τοξόται, ἀποφέρειν τὰ 
ὅπλα συνδεδεμένα, τοὺς δὲ ἵππους ἐπὶ ταῖς σκηναῖς κατα- 
λείπειν: ὅστις δὲ ταῦτα μὴ ποιήσοι, αὐτίκα τῆς κεφαλῆς 
στερήσεσθαι" τὰς δὲ κοπίδας προχείρους ἔχοντες ἐν τάξει 
περιέστασαν. οἱ μὲν δὴ τὰ ὅπλα ἔχοντες ἐρρίπτουν, ἀπο- 
φέροντες εἰς ἐν χωρίον ὅποι ἐκέλευε" καὶ ταῦτα μὲν οἷς 
ἐπέταξεν ἔκαον. ᾿ 
Ὁ δὲ Κῦρος ἐνενόησεν ὅτι ἦλθον μὲν οὔτε σῖτα οὔτε [τ 

Ν Ὁ) ΕΣ Ν ,ὔ 27 ’ Ἂς 

ποτα πὰ λῶν ἄνευ δὲ τούτων οὔτε στρατεύεσθαι δυνατὸν 
9 

Οὐτ ἄλλο ποιεῖν οὐδέν. σκοπῶν δ᾽ ὅπως ἂν κάλλιστα καὶ 

τάχιστα ταῦτα γένοιτο, ἐνθυμεῖται ὅτι ἀνάγκη πᾶσι τοῖς 
στρατευομένοις εἶναί τινα ὅτῳ καὶ σκηνῆς μελήσει καὶ 
ὅπως τἀπιτήδεια παρεσκευασμένα τοῖς στρατιώταις εἰσιοῦ-- 
σιν ἔσται. καὶ τοίνυν ἔγνω ὅτι τούτους εἰκὸς μάλιστα 
πάντων ἐν τῷ στρατοπέδῳ νῦν κατειλῆφθαι ἦν διὰ τὸ 
ἀμφὶ συσκευασίαν ἔχειν: ἐκήρυξε δὴ παρεῖναι τοὺς ἐπι- 
τρύπους πάντας" εἰ δέ που μὴ εἴη ἐπίτροπος, τὸν πρεσβύ- 
τατον ἀπὸ σκηνῆς" τῷ δὲ ἀπειθοῦντι πάντα τὰ χαλεπὰ 
ἀνεῖπεν. οἱ δὲ ὁρῶντες καὶ τοὺς δεσπότας πειθομένους ταχὺ 
ἐπείθοντο. ἐπεὶ δὲ παρεγένοντο, πρῶτον μὲν ἐκέλευε καθί- 
ζεσθαι αὐτῶν ὅσοις ἐστὶ πλέον ἢ δυοῖν μηνοῖν ἐν τῇ σκηνῇ 

42. κρατοῦντας (ἀϑία]ιο. [01] κρατοῦντες. ταῦτα] τοιαῦτα Φδιυιηΐ. κα- 
ταλείπειν Ἰ᾿, κατέλειπεν Α. οὐ 4] α εὖ πεῖν 5.ν.Υ. (. ὥστις (. ΡΥ. μὴ 

ταῦτα α. ποιήσει Α΄. ῬΓ., αὐ νἹαἀοἴαΓ. περιίστασαν Α.α. Οοτγοχὶς 
ἘΙΒΟΒ ΘΓ 8 Ὕ ΕΙ16Υ. 2, Ρ. 4590. 328. [ΔΌῚ] ἔκαιον. 44. σιτὰ Α. 
τούτου Α. στρατευομένοις ἐστὶν 8.ν.7. “ΕΣ α. Τὶ τὰ ἐπιτήδεια. 
παρασκ. ἃ. ΡΥ. 25. νῦν ογῃ. Α.Ο. 5.ν. ἢν) ἣν ἢν Α.α. ργτ., ἂν ἢν 
ΘΟΙΓ., αὖ ΒΟΡΙΠΘ ΠΑ απ νἹἀθαίαν κατειλῆφθαι νῦν ἦν. ἀμφὶ συ οτ. Δ.α. 
ΒΡ Μ0 τ: πάντα τὰ] τὰ δἀά. ἃ. 5. ν. τ. οἴῃ. Α.ἃ. Ῥγ. 

42. οἷα---ταῦτα)] (ΟηΓ. 1, 6, 40. Βϑηῦ 1 νᾷ818 σο] ρθη 18 Οοοαραί!, 6 
καταλειφθέντας) 8. 22. ἴδ Βι10 100 ἀαἰρσοτ αὖ σίου] ροία]8- 

ξ ’ Φ τὸ στρατόπεδον οί. Βοηῖ, 5ΟΗΝ,. 
ἔχοντες] ΟΥΤτιΒ Οὔτ δι: οοπΐ, δεσπότας) ταης ἸρΊταν ἐπίτροποι 

87.2.2: 11 βθυνὶ, αὶ τηθ Ἰαϑπογιιπὶ ν]ο 1} 8 
24. ἦλθον] ΟἸηη]8 ΟΥΤῚ θχθγοϊιιθ. ἴῃ δχϑγοϊθι ἢαπρογθηῦαγ οὖ ΟΑΒΕ 8. 
35. συσκευασίαν] ἀποα ἁἥδμις 685- ΒΟΉΝ, 

[18] 



βΒι τν ὌΚΡΟΥΝΙ. 

53 53 4 [χά 

ἐπεὶ δὲ τούτους εἶδεν, αὖθις ἐκέλευεν ὅσοις 
Ν ΒΝ » ’ Ν ΄ Ι 7, » Ν δὲ 

4η μηνὸς ἦν ἐν τούτῳ σχεδὸν πάντες ἐκαθίζοντο. ἐπεὶ δὲ 
΄“- ΕΝ 5 - » “ Υ͂ χ ». ΩῚ 57 

ταῦτα ἐμαθεν, εἶπεν ὧδε αὐτοῖς" ᾿Αγετέ νυν, ἐφη. ὦ ἂν- 
" “ ᾿ Ἂς Ἁ - » σι Ζ 

δρες, εἴ τινες ὑμῶν τὰ μὲν κακὰ μισεῖτε, ἀγαθοῦ δέ τινος 
νὸς 7 ἿΝ ΄, " 7 θ 7 

παρ ἡμῶν βουλοισθ᾽ ἂν τυγχάνειν, ἐπιμελήθητε προθύμως 
“ ΄ ᾽ “ ΄-“ ᾽ὔ ω Ν ᾿) 

ὅπως διπλάσια ἐν τῇ σκηνῇ ἑκάστῃ σῖτα καὶ ποτὰ παρε- 
᾽ Ἢ ἋΟ ἴω ἣ ΄- ᾽; ᾽ 

σκευασμένα ἢ ἢ τοῖς δεσπόταις καὶ τοῖς οἰκέταις καθ 
« Γ, » ΑΝ Ν 57 Ἁ ᾿ᾳ « ὔ ᾿ “- 

ἡμέραν ἐποιεῖτε" καὶ τἄλλα δὲ πάντα ὅπόσα καλὴν δαῖτα 
' ῶ ΄“- ὔ ᾽ ε 7] 

παρέζει ἕτοιμα ποιεῖτε, ὡς αὐτίκα μάλα παρέσονται ὁπότε- 
Ἅ ΄- 32) 2, ΄ » 

ροι ἂν κρατῶσι καὶ ἀξιώσουσιν ἔκπλεω ἔχειν πάντα τάπι- 
7 53 3 7 ν 2 Δ σ΄ 3 "’ Ἃὦ 

τήδεια. εὖ οὖν ἴστε ὅτι συμφέροι ἂν ὑμίν “ἀμέμπτως δέ- 
48 χεσθαι τοὺς ἄνδρας. οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἀκούσαντες πολλῇ [109] 

σπουδῇ τὰ παρηγγελμένα ἔπραττον" ὁ δὲ συγκαλέσας 
τοὺς ταξιάρχους ἔλεξε τοιάδε. Ανδρες φίλοι, γιγνώσκω 

Χ τ ἴω ͵ “- ὔ ντν μεν ὅτι νῦν ἔξεστιν ἡμῖν προτέροις ἀπόντων τῶν συμ- 
μάχων ἀρίστου τυχεῖν καὶ τοῖς μάλιστα ἐσπουδασμέ- 
νοις καὶ σίτοις καὶ ποτοῖς χρῆσθαι: ἀλλ᾽ οὔ μοι δοκεῖ 

τὰ ἐπιτήδεια (. αὖτις Α. ἐκέλευσεν Δ... 
ἄγετε νῦν. εἴ] οἱ Α. ἀγαθοῦ] μαλακοῦ Δ.Ε. Ὀγ. 
παρασκευασμένα ἢ α. σοΥΓ. οὗ απὸ παρεσκ. δαηῦ, 
τοῖς οἰκέταις καὶ τοῖς δεσπόταις .ἃ. Ροϑὺ αὔ ἢ ἃ 
ΑἸαϊπα. ὁπότε Α.ἃὰ. ἀξιώσωσι α. ἀξιώσουσι 1). (Δια. 701] τὰ ἐπιτήδεια. 
συμφέροι (.0. ἜΞΑ μ Α.α. ἀμέπτως α. μ ᾿πΐτὰ ν. δααϊίο. 
48. δὲ] αὖ δἀά. 6. 5. ν. ταξιάρχους Ὁ. πιρ. τ. ὑπάρχους Α.Ε. ΡΥ. ἱππάρ- 
χους (. οοΥτ. νυ μὲν Ο. γιγνώσκομεν Δ., ἔξεστιν] ἐ ἔστιν Α.α. 
ΘΟΥΤ. 5. Ὁ. ἁπάντων (ἀ. ΟΟΥΤ. 8.0. Τ΄Ψ δοκεῖ τοῦτ᾽ ἂν τὸ ἄριστον «}υιηϊ. 
ἂν δοκεῖ τοῦτο ἄριστον Α.Ε. 

» Ῥ 

τἀπιτηδεια. 

37. [ΔΡτὶ 
ὡμῶν ἃ. 5.ν. Γ΄. 

παρασκευασθῆναι Α.(. ργ. 
ἃ οτῃ. Α.α. 858.ν.1. ὁπότεροι 

ΒοΙοῖ 47. ἀγαθοῦ] ὕπττῃ μαλακοῦ ϑομηοὶ- 
ἄδγιιβ οοηΐοεγί 7, 2, 28, τηδ]6 [8ΠΊΘη 
ΘΟΠἤ]ΙΟΙθηΒ ἀγαθοῦ δέ τινος ἢ μαλακοῦ, 
αὖ 1116, ἈὈ1 (6 ἔδυῖηδ, οτ, αὖ Π1ς, 46 
ψ ΡΒ : αυϊθυ8 τοϊηπι8 ἀρίατη μαλακοῦ. 

διπλάσια ἢ --ἐποιεῖτε] ατθεθ γῥτο- 
ΠΟΙΏΘῺ ΠΟῸΠ δααϊτιν ἃ ροβί διπλάσια. 
Τηΐτγα 8,2, 18: Πολλαπλάσια εὑρεῖν ἢ 
ἔφη Κροῖσος ἂν εἶναι ἐν τοῖς θησαυροῖς. 
Χοηορθοη Η. ὅν. 4, 8, 25: Καὶ δὴ 
ἔπλεον διπλασίαις τριήρεσιν ἢ αὐτὸς 
εἶχεν. ἈὉ] δχ εθυαθ. ἸοοῚ ταϊϊοπθ ἀθθθ- 
Ὀαΐ εβ86 ἢ ἃς αὐτὸς εἶχε. 106 τϑρ. 
ΑἸἴηθη. 2, 8: Λγουσι μὲν ἑορτὰς δι- 
πλασίας ἢ οἱ ἄλλοι οΘδ8ΐ, ποη ἢ ἃς οἱ 
ἄλλοι. ΤΒυογα, τ, τὸ: Διπλασίαν ἂν 
τὴν δύναμιν εἰκάζεσθαι ἤ ἐστιν. Ἰσὶίυν 
τηθσΐαν] ΒΟΥ ΓΑ τα νΌ]ΘΡΆΓΘΙΩ - Παρε- 

σκευασμένα ἢ τοῖς δεσπόταις καὶ τοῖς 
οἰκέταις, ἢ ἃ καθ᾽ ἡμέραν ἐποιεῖτε. Οο- 
Ασα. οηΪΠ παρασκευασθῆναι Ῥγδεοθ- 

ἄθηΐθ ὅπως [ΕΥΤῚ ποῦ ροίογαί. 
οηῖτ ΧΟΠΟΡΏΟΗ ροβ ἐπιμελεῖσθαι ρΡο- 
ΠΟΙ ὅπως αὑτὰ {πἴὰγὸ ἸΠ6ΙΟΔΕΨΝΊ ; 
πυβαθαη ὅπως ἱπῆπιθνο σοπ)πηχὶξ 
ΠΘΟ 1086 Ὡ66 8ἃ]1ὰ8 ργοθαῦιβ βουρίου. 
5ΟΗΝ, Οὐὐὰ5 οοηΐ, δηθοῖ. δὰ Ἡ. 
στ. 6, 2, 22,9 ΟΌΪ ραῦοα οὖ βυβρεοία 
ὩοΐδΥΙ ΘΟ Ο]ΟΏΙΒ. ραΓί. ὅπως ΟἸΠῚ 
τηδηλίνο ΘΧΘΙΏΡΪΔ, Πϊο ἰογίαϑθθ οχ πα- 
ρασκευασθῇ ἢ Ὠδΐο. (ἔεοη. αα! οι 7: 
20: Πειρᾶσθαι ὅπως ὡς βέλτιστα τὰ 
προσήκοντα ἑκάτερον ἡμῶν διαπράτ- 
τεσθαι, τὰ (ἀυε]ῖ. ὅπως ἴζὰ Βοτιρίπιτηῃ τι 
ῬΙῸ οπ᾽ Αἰϊπα αὐἃ ἤπϊββα νι θαι ΡὈΓ.» 
ὨθῸης ογαϑαση. Ῥιομποσήθῃ δαΐθιη μοϑβί 

διπλάσιος Ἰπβογύαμη ΠΟΙ ΪΘΙΤΙ αα! θα 
Ῥοίαβῦ οἵτπὶ Ἠΐογ. 1. 12: Πολλαπλάσια 
λαβόντες ἢ ὅσα---κτῶνται, 506 Πϊς 6Χ]- 
σῦδα δύ οἴη ἴρξεὸ ἢ βάβὶ ομηϊβιίαιθ 
ΖοΠδΓΔΒ Ρ. 152 Ο. 

28. τοὺς ταξιάρχους] (πῇ, 5, 2- 

Ν 12 
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πϑὲ ΙᾺὰ ᾿. ἐν ΄ὕ 5 ΝΥ ς ἥπ ΝΥ Ἀ . 
τοῦτ ἂν τὸ ἄριστον πλέον ὠφελῆσαι ἡμᾶς ἢ τὸ τῶν 
συμμάχων ἐπιμελεῖς φανῆναι, οὐδ᾽ ἂν αὕτη ἡ εὐωχία ἰσχυ- 
ροτέρους τοσοῦτον ποιῆσαι ὅσον εἰ δυναίμεθα τοὺς συμ- 

80 μάχους προθύμους ποιεῖσθαι. εἰ δὲ τῶν νῦν διωκόντων καὶ 
κατακαινόντων τοὺς ἡμετέρους πολεμίους καὶ μαχομένων, 
εἴ τις ἐναντιοῦται, τούτων δόξομεν οὕτως ἀμελεῖν ὥστε 
καὶ πρὶν εἰδέναι πῶς πράττουσιν ἠριστηκότες φαίνεσθαι, 
ὅπως μὴ αἰσχροὶ μὲν φανούμεθα, ἀσθενεῖς δ᾽ ἐσόμεθα συμ- 
μάχων ἀποροῦντες. τὸ δὲ τῶν κινδυνευόντων καὶ πονούν- 
των ἐπιμεληθῆναι ὅπως εἰσιόντες τἀπιτήδεια ἕξουσιν, αὕτη 
ἂν ἡμᾶς ἡ θοίνη πλείω εὐφράνειεν, ὡς ἐγὼ φημι, ἢ τὸ πα- 

40 ραχρῆμα τῇ γαστρὶ χαρίσασθαι. ἐννοήσατε δ᾽, ἔφη, ὡς 
εἰ μηδ ἐκείνους αἰσχυντέον ἣν, οὐδ᾽ ὡς ἡμῖν νῦν προσήκει 
οὔτε πλησμονῆς πω οὔτε μέθης" οὐ γάρ πω διαπέπρακται 
ἡμῖν ἃ βουλόμεθα, ἀλλ᾽ αὖ τὰ πάντα νῦν ἀκμάζει ἐπιμε- 
λείας δεόμενα. ἔχομεν γὰρ ἐν τῷ στρατοπέδῳ πολεμίους 
πολλαπλασίους ἡμῶν αὐτῶν, καὶ τούτους λελυμένους" οὺς 
καὶ φυλάττεσθαι ἢ ἴσως ἔτι προσήκει καὶ φυλάττειν, ὅπως 

ὦσι καὶ οἱ ποιήσοντες ἡμῖν τἀπιτήδεια: ἔτι δ οἱ ἱππεῖς 
ἡμῖν ἄπεισι, ̓ Φροντίδα παρέχοντες ποῦ εἰσι, κἂν ἔλθωσιν, 

41 εἰ παραμενοῦσιν. ὥστ᾽, ὦ ἄνδρες, νῦν μοι δοκεῖ τοιοῦτον 
σῖτον ἡμᾶς ἈΕ ΤΌΟΝ δεῖν καὶ τοιοῦτον ποτὸν ὁποῖον 
ἄν τι συμφορώτατον εἴη πρὸς τὸ μήτε ὕπνου μήτε ἀφρο- 

42 σύνης ἐμπίμπλασθαι. ἔτι δὲ καὶ χρήματα πολλά ἐστιν ἐν τῷ 

αὕτη ἡ εὐωχία] νῦν τὴν εὐωχίαν ΑΕ. ργ., χυὶ ρον αὐἱα ΒΌΡΘΙ τ οὐ αἰσατη- 
418 ν. ἰσχυροτέρους] ους ἴῃ 110. Ο. εἰ] ἡ ἊΝ οἵ, αὖ ν]ἀούαγ, (ὦ. ΡΥ. 
δυνάμεθα (ἃ. σοττ. 8. ν.Υ. 9. ἀντιοῦται Δ. ἃ. πῶς] ὃ ὅτι σϑξι νοι: 
ἐπιμεληθῆναι (.Ο. ἐπιμεληθῆναί τινα Α. α. τὰ Ὁ ΠΝ σα: ἂν οπι. Ἀ.: 
θοίνα Α. 40. ἐννοήσατ᾽ ἔφη Α. ἐγνοήσατε, ἔφη α. μηδ᾽] μὴ Α.α. 
κείνους Α.α.Ρ πω οὔτε] που οὔτε Α. αὖ τὰ πάντα Ἐὶ. αὖ πάντα Α. 

ποιήσαντες Α.α. ΤΑΡΥῚ τὰ ἐπε η δεν 
εἰ) ἢ Ὁ Βινοτ: παραμενοῦσιν ἴὰ. πα- 

συμφορώτατον ΘΥΆ80 ΒΕΠΡΕΓ ο δοσδηΐα, 
ἐμπίπλασθαι ΔΑ. μ ροϑύ ε ᾿ηἴτὰ γν.γτ. ἃ. 

γὰρ] δ᾽ Α. δὲ Ὄ ΠΟΥ ΞΟ: 
οἱ οτη. α. που] ὁποῦ Α.. σοΥτ. 
ραμένουσιν .α. 41. τι] τις Α. 
τατον ῬῸΥ ΘΟΙΠΡΘΠ ΘΠ 85.ν. α. 

830. αἰσχροὶ] [)᾽οἰζατ ταὖ αἰσχυντέον 
5. 40. 106 ρῥιφοδαθηῇ ἐναντιοῦται Υ. 
86 6, 2. 12. 

40. φυλάττεσθαι, τι6 νίτη ᾿ηζογαηΐ ; 
φυλάττειν, πὸ αὐυΐαριαηί. ΖΕΌΝ, 
Οοηΐ. 4; 4: 7: 

41. ὁποῖον ἄν τι συμφορώτατον εἴη] 
Τηΐτα 4» 3; 51: Κυαξάρῃ ἐκλέξασθε 
ὁποῖ ἂν οἴησθε αὐτῷ μάλιστα χαρί- 
ζεσθαι. ΑΠδ)})}. 2, 2, 2: Πράττετε 

ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν οἴησθε μάλιστα συμ- 
φέρειν. Ουἱϊ οσοπ] ποὔνιι5 Πἰς ααοατιθ 
Ἰοσιαπα Βα θογοί. 

ὕπνου δα οἰ πὶ, ἀφροσύνης δα Ρο- 
ἴατη τοίοσίαν, ΖΕΤΝ. 

ἐμπίμπλασθαι) ΝΝοΟΏ ΘΕΙ͂ΟΙ 4πδΠ 
ϊς ἰοῦ μ Πα 685. σθίθυϊβ θϑῦ ἸΟΟὶΒ 
ΧΟΠΟΡΠΟΠΙΙΒ ἴδ] ἰπ μος νοῦθο ααδῖη 
1η ἐμπιπράναι, τὖ ΑἸΧῚ δα ϑτΘρἢ. 68. 
ἴῃ πἰσοχθ, ὉΌΪΙ βουρίοσαιη πᾶ 8. 40 
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,ὔὕ “͵ 8 ες “» “ ΒΩ 

στρατοπέδῳ, καὶ οὐκ ἀγνοῶ ὅτι δυνατὸν ἡμῖν κοινῶν ὄντων 
τοῖς συγκατειληφόσι νοσφίσασθαι ὁπόσα ἂν βουλώμεθα" 
ἀλλ᾽ οὔ μοι δοκεῖ τὸ λαβεῖν κερδαλεώτερον εἶναι τοῦ δι- 
καίους φαινομένους ἐκείνους τούτῳ πειρᾶσθαι ἔτι μᾶλλον 

“ Ἃ “ ΕῚ 7 ς ΄- ΄- 5 "ἢ Ε ᾽ὔ ἣν 

43 ποιεῖν ἢ νῦν ἀσπάζεσθαι ἡμᾶς. δοκεῖ δ᾽ ἔμοιγ᾽, ἐφη. καὶ 
ν “-“ ᾿ς 7 ᾿ Ν , ,ς ,, 6 

τὸ νεῖμαι τὰ χρήματα, ἐπειδὰν ἔλθωσι, Μηδοις καὶ Ὕρκα- 
ῇ Ν ᾿ ΄ » ΄ὔ ὉΝ - Ἐπὶ ἰκὲ ΄ 

νίοις καὶ Ιτγράνῃ ἐπιτρέψαι, καὶ ἦν τι μεῖον ἡμῖν δάσων- 
7 ς σι Ν Ἁ [ν 4 ς ΄ 

ται, κέρδος ἡγεῖσθαι" διὰ γὰρ τὰ κέρδη ἥδιον ἡμῖν παρα- 
ἴω Ν Ἁ Ἀ “ “4 ’ ΟῚ 

44μενοῦσι. τὸ μὲν γὰρ νῦν πλεονεκτῆσαι ὀλιγοχρόνιον ἂν 
« ΄“- Ἂν ΄ι ΄, Χ Ἁ ΄“ Ἁ 

ἡμῖν τὸν πλοῦτον παράσχοι. τὸ δὲ ταῦτα προεμένους 
» ω 7ὔ ,ὔ ἴω Ἂ: ἴω «ς βυ Ν 

ἐκεῖνα κτήσασθαι ὅθεν ὁ πλοῦτος φύεται, τοῦτο, ὡς ἐγὼ 
΄ι᾿ 5 ἕ [2 ΄σ : . ἃ Ν 327) ΄“ ἴω 

δοκῶ, ἀεναώτερον ἡμῖν δυναιτ᾽ ἂν τὸν ὄλβον καὶ πᾶσι τοῖς 
45 ἡμετέροις παρέχειν. οίμαι. δ᾽; ἐφη, καὶ οἴκοι ἡμᾶς τούτου 

ἕνεκα ἀσκεῖν καὶ γαστρὸς κρείττους εἶναι καὶ κερδέων 

ἀκαίρων, ἵν᾽, εἴ ποτε δέοι, δυναίμεθα αὐτοῖς συμφόρως 
“ “". 5 «ἃ ,ὔ ΄ι ΄σι 7 5 

χρῆσθαι" ποῦ δ᾽ ἂν ἐν μείζοσι τῶν νῦν παρόντων ἐπίδει - 
᾿ ἍΝ. ἫΝ Ἅ, 7 » Ἁ Ἂ » ε ΄- ε ᾿ ΄ 

46 ξαίμεθ᾽ ἂν τὴν παιδείαν ἐγὼ μὲν οὐχ ὁρῶ. ὃ μὲν οὕτως [20] 
53 ἜΣ » ΄“-, « Ἁ Ν ,ὕ “ ε 

εἶπε. συνεῖπε δ᾽ αὐτῷ Ὑστάσπας ἀνὴρ ἰ[]έρσης τῶν ὁμο- 
ς ε ἮΝ ΄΄ ΕΝ 3) ΤΥ “- Ι 3 , Ἁ 

τίμων ὧδε: Δεινὸν γάρ τἂν εἴη, ὦ ἴζῦρε, εἰ ἐν θηρᾳ μεν 
΄ ,, ἴω ἥ ,ὔ Ἢ 

πολλάκις ἄσιτοι καρτεροῦμεν, ὅπως θηρίον τι ὑποχείριον 
΄, Ὗ ΄, ΡΝ " 5 ν Ὁ 

ποιησώμεθα καὶ μάλα μικροῦ ἴσως ἄξιον: ὄλβον δὲ ὅλον 
Α͂ “ 3 7] 7] ς σους 

πειρώμενοι θηρᾶν εἰ ἐμποδὼν τι ποιησαίμεθα γενέσθαι ἡμῖν 
ἃ - Ἁ ΄ ͵7 7] ἴω 3 ΄- 7 

ἃ τῶν μὲν κακῶν ἀνθρώπων ἄρχει; τοῖς δ᾽ ἀγαθοῖς πείθε- 
3 ἋὋ ᾿. ς σ΄ ΄“ ᾿ κυ 

47ται, οὐκ ἂν πρέποντα ἡμῖν δοκοίημεν ποιεῖν. ὃ μὲν οὖν 
ε 7, -“ 3 . ΟῚ 7 ᾿ς σι ’ 

Ὑστάσπας οὕτως εἰπεν᾽ οἱ δ᾽ ἀλλοι πάντες ταῦτα συνῃ- 
ε Ἁ “- 53 537 ἢ 32) » Ν Ὃ “ν 

νουν. ὃ δὲ Κῦρος εἶπεν, ᾿᾽Αγε δη, ἐφη, ἐπειδὴ ὁμονοοῦμεν 

42. κοινῶν] αὐτῶν Δα 4. ἃ. τηρ΄. γ. συγκατειλ.] κατειλ. Δ.Ὁ. ἂν βου- 
λώμεθα) βουλώμεθα Ἀ. βουλόμεθα α. δικαίους ΒΆΡΕΙ ους ΘΥΑΒΙῦ Δ]1ΧυἹὰ (. 
ἐκείνους τούτῳ α. οοΥΓ. ἐκείνῳ τούτους Α.(. ργ. πειρᾶσθαι) ΒΈΡΘΥ πεὶρ ΘΓᾶ- 
510 8]! ἃ 6: 43. δέ μοι ἃ. διὰ Ο. 5. ν. Γ΄ ἤδη Α΄ ΡΙ.᾿ 44. ἡ- 
μῖν ροβύ ἂν Δα. (.. πηρ΄ τ. οτα. Α.6. Ῥν. ἀεναώτερον Ἦ. ἀενναύτερον σ. 
8... Υ. πλειότερον Α.6., [ουίαββθ ῬΓῸ τελειότερον. τὸν οἵη. Α.6. 
45. ἕνεκεν Φπηϊ. ἐέμδξωρ] ὁ έ ἴῃ τ885. οἱ 10. ἃ. μὲν ΒΌΡΘΥ μ εγαβατη αὐἱὰ 
οἵ ἐν ἴῃ ῬΆΒ, οἵ 1 πἰ- 46. [ΔΌΥ] ὑ ὑστάσπης, πὶ 47. α., 4] ΠΟ πηρ΄. Γ΄. 
συνηγορεῖ ὑστάσπης κύρῳ. 47. οὕτως οτη. Α.Ε. τηρ΄. Υ. ὁμοθυμοῦμεν 
ἮΤΟΡ ΒΟΥ Τ᾿ 

ἨΟΠΊΘΙΌ ΘΧΘΠΊΡΙα ϑαηΐ 8]11ἃΔΔ. Ψ, Μοϊυμ. Ηδρτο. “Ραγί. 1, Ρ. ἘΠῚ ἢ: 
ΨΥ. 861, 8, 7, 27, ὍὈῚ 5015 Α. ἐμπιμ- 46. δεινὸν γάρ τἂν εἴη ααπὶ Ροπογοῦ, 
πλάναι, 3, 535, ἈΌῚ ΑΕ. ἐκπιμπλὰς ΡΥῸ ἴπ τηθπίθ Παρθραῦ τηθιη τ ατη ἰΐα Π0Π- 
ἐμπιπλὰς ὀΧΒΙ θοπίαα ἐμπιμπλὰς νο- [ογτηαΐπτη ὄλβον δὲ ὅλον πειρώμενοι 
1υϊβδβθ νἱαθηίασ. δα ἐμπιμπράντων θηρᾶν ἐμποδών τι ποιησαίμεθα ἜΝ 
σοηΐα σ ΔΙΤ Δ ἸΟΟΥαΏ ργϑοοθρύπθιη ΙΓ] σητι5 δϑῦ Ιοοῖι5 (οοη. ὃ, 17. 
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ταῦτα, πέμψατε ἀπὸ λόχου ἕκαστος πέντε ἄνδρας τῶν 
σπουδαιοτάτων: οὗτοι δὲ περιιόντες, οὺὃς μὲν ἂν ὁρῶσι 
πορσύνοντας τἀπιτήδεια, ἐπαινούντων" οὗς δ᾽ ἂν ἀμελοῦν- 
τας, κολαζόντων ἀφειδέστερον ἢ ὡς δεσπόται. οὗτοι μὲν 
δὴ ταῦτα ἐποίουν. 

ΚΕΦ. Γ. 

ὧν δὲ Μήδων τινὲς ἤδη, οἱ μὲν ἁμάξας προωρμη- 
μένας καταλαβόντες καὶ ἀποστρέψαντες προσήλαυνον 
μεστὰς ὧν δεῖται στρατιὰ, οἱ δὲ καὶ ἁρμαμάξας γυναικῶν 
τῶν βελτίστων τῶν μὲν γνησίων, τῶν δὲ καὶ παλλακίδων 

διὰ τὸ κάλλος συμπεριαγομένων, ταῦτας εἰληφότες προσ- 

δῆγον. πάντες γὰρ ἔτι καὶ νῦν οἱ κατὰ τὴν Ασίαν στρα- 
τευόμενοι ἔχοντες. τὰ πλείστου ἄξια στρατεύονται; λέγον- 
τες ὅτι μᾶλλον μάχοιντ᾽ ἂν, εἰ τὰ φίλτατα παρείη" τούτοις 

γάρ φασιν ἀνάγκην εἶναι προθύμως ἀλέξειν. ἴσως μὲν 
οὖν οὕτως ἔχει, ἴσως δὲ καὶ ποιοῦσιν αὐτὰ τῇ ἡδονῇ χαρι- 
ζόμενοι. 

πῶ ἢ, δὲ Κῦρος θεωρῶν τὰ τῶν Μήδων ἐ ἔργα καὶ Ὕρκα- 
νίων ὥσπερ κατεμέμφετο καὶ αὑτὸν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ, εἰ 
οἱ ἄλλοι τοῦτον τὸν χρόνον ἀκμάζειν τε μᾶλλον ἑαυτῶν 
ἐδόκουν καὶ προσκτᾶσθαί τι, αὐτοὶ δ᾽ ἐν ἀργοτέρᾳ χώρᾳ 
ὑπομένειν. καὶ γὰρ δὴ οἱ ἀπάγοντες καὶ ἀποδεικνύντες 
Κύρῳ ἃ ἦγον πάλιν ἀπήλαυνον, μεταδιώκοντες τοὺς ἀἄλ- 
λους" ταῦτα γάρ σφισιν ἔφασαν τετάχθαι ποιεῖν ὑπὸ τῶν 

Ὡς αὐτὸν Α.α. 
τι, αὐτοὶ δὲ ἃ. 

σφι- 

1. ταύτας] ταῦτα ΔΑ. α. Ργ. 2. οὖν οτα. Α.Ο. τηρ΄. Γ΄. 
» ΄“ δὶ αὐτῷ Α.α. εἰ] ὅτι 6. τηρ. τ. τοῦτον] ἃ ἂν τοῦτον Δα. 

ἙΟΥ͂. τί δὲ αὐτοὶ Α.(. ΡΥ. ἐν ἀργωτέρᾳ Ο.. οοὐ!. ἐνεργωτέρᾳ ἈΑ.Ε. ργ. 
σιν Α. πρὸς ΔὨΐθ τετάχθαι (. 5.ν.γ. 

πορσύνοντας) ῬΥΟσαΓΔη 65 οἵ ἀρρᾶ- 
τη 685 σογημαθαύμηῃ οθστηαπθ. ΘΗΝ, 
Ν- δα τν, ὁ. Ε7. 

1. ἁμάξας---μεστὰς  ΑΠΔ. 1, 10, 18: 
Καταλαμβάνουσι.---τὰς ἁμάξας μεστὰς 

ἀλεύρων καὶ οἴνου, ἃς παρεσκευάσατο 

Κῦρος, ἵνα εἴποτε σφοδρὰ. τὸ στράτευμα 
λάβοι ἔνδεια, διαδιδοίη τοῖς “Ελλησιν. 

2. ἴσως} ϑιβρι οηθιη ΧΟΠΟΡΏΟΙ 8 
46 Αϑιδθοοσγαχῃ 11] 1π6 βοασῖαγ Ατὴ- 
ΤηΪΘ 18 ΘΧίγθηο το 25: “ ΕἸ βιι8,᾽; 
1᾿η 6010, “΄ Ρ]ΕγΙα 6. 801π|| ἴῃ Ν᾽ ΘΠου 
φοργθα 6. ΘΟηἑΘΩΠ πγ.] {πᾶ ]π6 μ06}}1- 

δα] ΡΓῸ οΟρὶθυ5. ααΐδατιθ δαβοϊβοιης 
τούτο μἶα Ρ]ττὰ ν 6] ραποῶ." 5ΟΗΝ, 
864, Ὁ... 

3. ὙΠ} Οοηΐ. 4,1.12. ΟΗΝ. 
ἀκμάζειν ΨνἹΡΌΥΘΙΏ ΟΟΥΡΟΙΒ ΟΠ. 

Ῥτουα πα ]ὴ6 ΔΏΉΪΤΩΙ οὗ [οίογιιτ Β]01- 
Ποᾶγο, ΔΓΡΌΠΠΘηΐΟ δαηΐ γοΥθὰ ἐν ἀργο- 
τέρᾳ χώρᾳ, απὸ ἀἸοῖα διιηΐ αὖ ϑαρνὰ ἐν 
μισθοφόρου χώρᾳ εἶναι, ἢος 56η8:ι: 88 
ἐρϑὲ διεὑδίσογο ἤΐὸ οἱ ἱσπαυὶδ ἀσοθηϑορὲ 
γιαΐίο υἱάορῖίηνν. ΘΟῊΝ. 

τετάχθαι] Ν.. δ 4, 2. 1. 
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ἀρχόντων. δακνόμενος δὴ ὁ Κῦρος ἐπὶ τούτοις ταῦτα μὲν 
ὅμως κατεχώριζξ συνεκάλει δὲ πάλιν τοὺς ταξιάρχους, 
καὶ στὰς ὅπου αὐτοῦ ἔμελλον ἀκούσεσθαι τὰ βουλευόμενα 

λέγει τάδε. 
Ὅτι μὲν, ὦ ἄνδρες φίλοι, εἰ κατάσχοιμεν τὰ νῦν προ- [3] 

φαινόμενα, μεγάλα μὲν ἂν ἅπασι Πέρσαις ἀγαθὰ γένοιτο, 
μέγιστα δ᾽ ἂν εἰκότως ἡμῖν. δ ὧν πράττεται; πᾶντες, οἶμαι; 
γιγνώσκετε: ὕπως δ᾽ ἂν αὐτῶν ἡμεῖς κύριοι γιγνοίμεθα, μὴ 
αὐτάρκεις ὄντες κτήσασθαι αὐτὰ, εἰ μὴ ἔσται οἰκεῖον ἵἱππι- 
κὸν Πέρσαις, τοῦτο ἐγὼ οὐκέτι δρώ. ἐννοεῖτε γὰρ δὴ, ἔφη" 
ἔχομεν. ἡμεῖς οἱ Πέρσαι ὅπλα οἷς δοκοῦμεν τρέπεσθαι τοὺς 

πολεμίους ὁμόσε ἰόντες" καὶ δὴ τρεπόμενοι ποίους ἱππέας 
ἢ τοξότας ἢ πελταστὰς ἢ ἀκοντιστὰς ἄνευ ἵππων ὄντες δυ- 
ναίμεθ᾽ ἂν φεύγοντας ἢ λαβεῖν ἢ κατακανεῖν ; τίνες δ᾽ ἂν 
φοβοῖντο ἡμᾶς προσιόντες κακοῦν ἢ τοξόται ἢ ἀκοντισταὶ 
ἢ ἱππεῖς, εὖ εἰδότες ὅτι οὐδεὶς αὐτοῖς κίνδυνος ὑφ᾽ ἡμῶν 
κακόν τι παθεῖν μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν πεφυκότων δένδρων ; 
εἰ δ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει; εὔδηλον ὅ ὁτι οἱ νῦν παρόντες ἡμῖν" ἱπ- 
πεῖς νομίζουσι πάντα τὰ ὑποχείρια γιγνόμενα ἑαυτῶν εἶναι 
οὐχ ἧττον ἢ ἡμέτερα, ἴσως δὲ νὴ Δία καὶ μᾶλλον. νῦν μὲν 

οὖν οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει κατ᾽ ἀνάγκην. εἰ δ᾽ ἡμεῖς ἱππικὸν 
κτησαίμεθα μὴ χεῖρον τούτων, οὐ πᾶσιν ἡμῖν καταφανὲς 
ὅτι τούς τ᾽ ἂν πολεμίους δυναίμεθα καὶ ἄνευ τούτων ποιεῖν 
ὅσαπερ νῦν σὺν τούτοις, τούτους τε ἔχοιμεν ἂν τότε με- 
τριώτερον πρὸς ἡμᾶς φρονοῦντας ; ὁπότε γὰρ παρεῖναι. καὶ 
ἀπιέναι βούλοιντο, ἣ ἧττον ἂν ἡμῖν μέλοι" καὶ γὰρ ἂν ἄνευ 
τούτων ἀρκοῖμεν ἡμῖν αὐτοῖς. εἰεν" ταῦτα μὲν δὴ οἶμαι 

δὴ] δὲ α. ταῦτα] τὰ Α.Ὁα. ὅπως Α.ΟΟ. ΠΟΥ. 5. 0.1. βουλευό- 
μενα ενα ἴῃ 85. α. 4. νῦν οτη. Α.. 5.γ.ζτ. ἂν οἵη. Α.6. ργ. 
πράσσετε Α. φῬγ. 6. γιγνώσκομεν . ἘΝΑΩΝ Ἢ 5. ἢ ἀκοντιστὰς οἴη. Α.Ε. 
ΤΡ Ὑ.: κατακανεῖν  κατακαίνειν Α.(α. ἀποκτεῖναι πηΐ. προσιόντας Α.ἃ. 
ΟΟΥ̓. 8. Υ.. Τὶ κακόν τι] τι κακὸν α. 6. νομίζουσι] κ ΒιροΥ ν α. γ᾿. 
ὑποχεῖρα Α. ρὲ. ὑποχείρα ΠΟΥ. ἡ. μὴ χεῖρον] μέχρι Δ.(α. σοΥΓ. τηρ΄. . 
τ᾽ ἂν Δα. Ταηύ. τε Ε. 8. ν. τ. οτῇ. Α.(. ργ. δυναίμεθα] δυνάμεθα Α.α. 
παρεῖναι καὶ ἀπιέναι α. - 566 Ῥῥυίοτα αυο ἴῃ 110.ν ααϊὰ ΡΥ. ΠΟῚ Δρραγθῦ. ἰέναι καὶ 
ἀπιέναι Α. ἢ παρεῖναι ἢ ἀπεῖναι πὶ. καὶ 3] εἰ αὐτοὶ 7υτῦ. ἂν οτα. 1100]. 
ἀρκοίημεν Α.α. 8. ταῦτα] τ ΡΥΪ5 ἴῃ γ88. (. Υ. οἴομαι Α.Ε. 

5: πεφυκότων Υ͂. δα 1,1,2. ΒΟΉΝ. καὶ γὰρ ἂν---ἀρκοῖμεν ] ΑὐἹβίορἢ. 
" ὑποχείρια] ὑ ὑπὸ χεῖρα, αἱ δὶς Α. ΡΥ.» ΤΠϑβῖα, τού: Καὶ γὰρ ἂν μαινοίμεθ᾽ 

ἴη Αρδβ. 1, 22: Ὑπὸ χεῖρα ἐποιεῖτο. ἄν. 
5ΟΗΝ, 
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5» Ν Ἃ 5 7 Ἀ ᾽ ᾿ Ν σ΄ ’ὔ 

οὐδεὶς ἂν ἀντιγνωμονήσειε μὴ οὐχὶ τὸ πᾶν διαφέρειν 11ερ- 
“ σ΄ ΤᾺ “- ΄- 

σῶν γενέσθαι οἰκεῖον ἱππικὸν" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἴσως ἐννοεῖτε 
πῶς ἂν τοῦτο γένοιτο. ἀρ᾽ οὖν σκεψώμεθα, εἰ βουλοίμεθα 

’ 

9 καθιστάναι ἱ ἱππικὸν, τί ἡμῖν ὑπάρχει καὶ τίνος ἐνδεῖ ; οὐκ- 
οῦν ἵπποι μὲν οὗτοι πολλοὶ ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατειλημ- 

᾽ὔ Ν Ν - , Ν δ, “ ὩΣ 4 
μένοι καὶ χαλινοὶ οἷς πείθονται καὶ τάλλα ὅσα δεῖ ἵπποις 
7 “ 3 Ἅ Χ Ν - ω 57 ς ’ 

ἐχουσι χρῆσθαι. ἀλλὰ μὴν καὶ οἷς γε δεῖ ἄνδρα ἱππέα 
ὯΔ 2, 7 οἶ ἤ “- ’ὔ 

χρῆσθαι ἔχομεν, θώρακας μὲν ἐρύματα τῶν σωμάτων, 
ΟΝ λ - ᾿ 7 ΌΉτ}ς Υ τ ἘΠ. 7 Ἃ 

παλτὰ δὲ οἷς καὶ μεθιέντες καὶ ἔχοντες χρῳμεθ᾽ ἄν. τί δὴ 
᾿ΝΝ , “-“ υ 3 “- σι 3 ΄“ ἔ σ΄ Ψ, 

το τὸ λοιπὸν ; δῆλον ὅτι ἀνδρῶν δεῖ. οὐκοῦν τοῦτο μάλιστα 
ἔχομεν" οὐδὲν γὰρ οὕτως ἡμέτερόν ἐστιν ὡς ἡμεῖς ἡμῖν αὐ- 
τοίς. ἀλλ' ἐρεῖ τις ἴσως ὅτι οὐκ ἐπιστάμεθα. μὰ Δῖ, οὐδὲ 
γὰρ τούτων τῶν ἐπισταμένων νῦν πρὶν μαθεῖν οὐδεὶς ἠπί- 

7] Ω ω 5, ,ὔ Ξ 

στατο. ἀλλ᾽ εἴποι ἄν τις ὅτι παῖδες ὄντες ἐμανθάνον. 
, κῷ 7 ς δα τ 

11 καὶ πότερα παῖδές εἰσι φρονιμώτεροι ὥστε μαθεῖν τὰ 
“4 4 ΝΟ , Ἁ ἃ Ἅ 

φραζόμενα καὶ δεικνύμενα ἢ ἄνδρες ; πότεροι δὲ ἃ ἂν 
, 7 “ 7 σ΄ ς ΄- ἊΝ 

μάθωσιν ἱκανώτεροι τῷ σώματι ἐκπονεῖν, οἱ παῖδες ἢ οἱ 
“, ὃ ᾿ χλλὰ Χ λή Εἰ θ ’ὔ σ“ 2 

τφᾶνδρες; ἀλλὰ μὴν σχολὴ γε ἡμῖν μανθάνειν Ὁσὴ οὔτε 
2, 5, 5 ΄ ϑ3, Ν ή ΕΝ 

παισὶν οὔτε ἄλλοις ἀνδράσιν" οὔτε γὰρ τοξεύειν ἡμῖν μα- 
7 Υ - , ΄ Ν σ- 7 

θητεον ὥσπερ τοῖς παισί προεπιστάμεθα γὰρ τοῦτο" οὔτε 
ν ΕῚ 7 ΕῚ ,, δ ᾿ κ ΕῚ 3 3. δὲἃ Χ 

μὴν ἀκοντίζειν: ἐπιστάμεθα γὰρ καὶ τοῦτο" ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν, 
Ὡ ΄ι ΕἸ “ ΄- Υ͂ 

ὥσπερ τοῖς ἄλλοις ἀνδράσι τοῖς μὲν γεωργίαι ἀσχολίαν 
,ὔ ΄- Ν Ἅ ω Ν᾿ Ὁλ 9 - ε “- Ἧ 

195 παρέχουσι, τοῖς δὲ τέχναι, τοῖς δὲ ἄλλα οἰκεῖα ἡμῖν δὲ 
7 9 2 Χ 3 Ἁ Α » "2 3 Ἂν, 

στρατεύεσθαι οὐ μόνον σχολὴ, ἀλλὰ καὶ ἀναγκη. ἀλλὰ 
Ν ΕῚ “ 5, Ν ἴω “- Ν τὴ 

μὴν οὐχ ὠσπερ ἀλλα πολλὰ τῶν πολεμικὼν χαλεπὰ μεν, 

ἂν οἵη. Δ... τὸ πᾶν] τὰ πάντα ΑΔ. γενέσθαι περσῶν ἵ. ἴσως ΟΙΉ. 
Δ.6. τῃρ. τ΄. ἄρ᾽ οὖν Ἰὰ. ἂν Α.6α., οὐπὴ γένοιτο ἡαπρθηΐοβ. ὑμῖν Α.α. 
ὑπάρξει α. 5.ν.γ-. 9. ἵππους Ὁ. 5.γ.ψτ- ἔρυμα Ἀ.Ὁ. ργΓ. χρῴ- 
μεθ᾽ ἂν] χρώμεθα Α.α. το. δὴ] δεῖ (. 5.ν.γΥ οὐθὲν οἴ τποχ οὐθεὶς Α, 
11. πότεροι] πότερα Δ... ΠΟΥΤ. 8. Ν. Γ΄ ἄνδρες οἱ ἄνδρες Δ. 12. ἀν- 
δράσιν] ἀνδράσι Α.α., ααὶ ὁπ. οὔτε γὰρ---ἀνδράσι, απ (.. τηρ’. Γ. ὕπαε τοῖς 
μὲν γὰρ γεωργίαι Ἀ. καὶ τοῦτο Ἐ. Η͂, τοῦτο (, 

9. ὅσα δεῖ ἵπποις ἔχουσι χρῆσθαι] 
Τ)λ1οῦ δα οΥ απ ΟΟΡΙ ΔΙ 6556 18 ΟἸΏΠ]- 
Ῥὰ5 τορβ Ἰηδίγοίοσατα τὖ ορογίθαΐ 
ααϊθαβ 415 αὐ] ν 6 ]10. 

12. ἡμῖν δὲ στρατεύεσθαι οὐ μόνον 
σχολὴ] )1εἱ ἀθθεθαῖ ἡμῖν ἀσχολίαν τι 
παρέχει οὖ ΤῊοΧ 8.12, ἱππικὴ χαλεπή 
ἐστιν. ὥρα τηυίαίθα ΒΙ ΓΑ} βίσαο- 
ὑπ 80 ΘΧϑιηρἾα Βαηΐ ΔρΘ8!}. τοῦς 
Ταῦτα γὰρ οὐχ ὥσπερ εἰ θησαυρῷ τις 

ἐντύχοι, πλουσιώτερος μὲν ἂν εἴη--- δὲ 

καρτερίᾳ “πρωτεύων οὗτος ἔμοιγε δοκεῖ 
δικαίως ἀνὴρ ἀγαθὸς παντελῶς ἂν νομί- 
ζεσθαι. (Λποα ἀϊσοηθ πη [αογαΐ ταῦτα 
γὰρ---ἀνδρὸς παντελῶς ἀγαθοῦ ἔργα μοι 
δοκεῖ εἶναι. 1)6 ΟΝ Θοῖρ!. 4, 6: Καὶ 
γὰρ οὐδ᾽ ὥσπερ ὅταν πολλοὶ χαλκοτύ- 
ποι γένωνται---καταλύονται οἱ χαλκοτύ- 
ποι---ἀργυρῖτις δὲ ὅσῳ ἂν πλείων ̓φαί- 
νήηται, τοσούτῳ πλείονες ἐπὶ τὸ ἔργον 
τοῦτο ἔρχονται. 



11Β.1ν. ΟΔΡ,Ὴ]!. 1δὅ 

7, ’ ε ». ᾿ 5 » ς “ Ἀ “δί Ἃ 3 “- “- 

χρήσιμα δέ' ἱππικὴ δὲ οὐκ ἐν ὁδῷ μεν ἡδίων ἢ αὐτοῖν τοῖν 
΄-΄“ “ «- Χ ᾿ 3 , 

ποδοῖν πορεύεσθαι; ἐν δὲ σπουδῇ οὐχ ἡδὺ ταχὺ μὲν φίλῳ 
, 3 ,. Χ Ν 5) ΕΝ ὃ 3, θῃ δέ 

παραγενεσθαι, εἰ δέοι, ταχὺ δὲ, εἰτε ἄνδρα εἶτε θηρα δέοι 
“ ΄“ Ν ᾿ » Ν , ΠΝ γῆς Ὁ 

διώκεσθαι, καταλαβεῖν ; ἐκεῖνο δὲ οὐχὶ εὐπετὲς τὸ ὦ τι ἂν 
Χ 4 ἴω Α͂ 57 

δέῃ ὅπλον φέρειν τὸν ἵππον τοῦτο συμφέρειν ; οὔκουν 
3, 7 Ψ ΧΝ Ἃ ϑ- ἢ Ν 

τφταὐτό γ᾽ ἐστὶν ἔχειν τε καὶ φέρειν. ὅ γε μὴν μάλιστ ἂν 
͵ ἊΝ 3 ῇ ἌΡ α ας, “ εἰ ΄ 

τις φοβηθείη, μὴ εἰ δεήσει ἐφ ἵππου κινδυνεύειν ἡμᾶς προ- 
τερον πρὶν ἀκριβοῦν τὸ ἔργον τοῦτο, κἀπειτα μήτε πεζοὶ 
ἔτι ὦμεν μήτε πω ἱππεῖς ἱκανοὶ, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο ἀμήχα- 
νον" ὅπου γὰρ ἂν βουλώμεθα, ἐξέσται ἡμῖν πεζοῖς εὐθὺς 

“ ἴω ΄ « 

μάχεσθαι: οὐδὲν γὰρ τῶν πεζικῶν ἀπομαθησόμεθα ἱπ- 
᾽ὔ “ Χ “Ἁ ον 7] 

15 πεύειν μανθάνοντες. Κῦρος μὲν οὕτως εἶπε: Χρυσάντας [4] 
Χ ͵ ὌΝ ΤΕ “, 

δὲ συναγορεύων. αὐτῷ ὧδε ἔλεξεν. 
᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν, ἔφη, οὕτως ἐπιθυμῶ Ὶ ἱππεύειν μαθεῖν ὡς 

νομίζω, ἢ ἢν ἱππεὺς γένωμαι, ἄνθρωπος πτηνὸς γενέσθαι. 
τό νῦν μὲν γὰρ ἔγωγε ἀγαπῶ ἣν γ᾽ ἐξ ἴ ἰσου τῷ θεῖν ὁρμηθεὶς 

ἀνθρώπων μόνον τῇ κεφαλῇ πρόσχω, κἂν θηρίον παρα- 
θέον ἰδὼν δυνασθῶ διατεινάμενος φθάσαι ὥστε ἀκοντίσαι ἢ 
τοξεῦσαι πρὶν πάνυ πρόσω αὐτὸ γενέσθαι" ἢν δ᾽ ἱππεὺς 

7 ’ Ν 5᾽ 5 2) ἧς “ 

γένωμαι, δυνήσομαι μὲν ἄνδρα ἐξ ὄψεως μήκους καθαιρεῖν, 

12. αὐτοῖν] οὑς 5.ν.τ. α. διώκεσθαι] κοντα 8.Υ͂. Υ. σ. τὸν] τὸ δ᾽ 
Α.α. ξυμφέρειν α. ΓΛΌΥῚ οὐκοῦν. ταὐτό] τὸ αὐτό Δ. α. ἔχειν τε 
αιϑυν νυ: ΤᾺ. μάλιστ᾽] μάλιστά γε Α.α. μὴ τα Αν ϑένεν. 
τὸ ἔργον τοῦτο] τοῦτο ἔργον Α. ἃ.., ἰογύαδ86. ῬΓῸ τοὔργον. οὐθὲν Α. 
15. οὕτω α. τ΄ τό. δυνηθῶ 6. 6ΟΥΥ. Τ. δυνήσωμαι ἃ. ὈΥ. μὲν ΟΙἸΠ. 
Ἂ (αο βενὶ αν. 

132. εὐπετὲς οϑ σοΙπτηοα απ), ΘΟΙη- 
πη! ἀαίοπα ΡΥ ΘΗ9. 5ΟΗΝ. 

οὐκοῦν ταὐτό γ᾽ ἐστὶν ἔχειν ΤΕ καὶ 

φέρειν] Ηος Θαΐθηιιβ νϑυατη δϑὲ αἵ 
αυοα 415 ροτίες Ιάθτη. παρθαὺ πθοθ888 
510 : δῖα Ποη ἃ ἀρϑπάτπι) ογαῦ ΟΥΤΟ 
τ ΔΥΤηδ, 51 Θα Ἰΐ65. Πδγθηΐ, ῬΘΥβ185. ΠΟῚ 
ἀθξαύαγα ἀοηποηϑίγατοί : ααοα τη] ΠἸΠΊ6 
τηθίπθθαπῦ : 564. Ποὺ ροίϊιβ οβίθη- 
ἀθηάστῃ φαδηΐο σοπηπη 118 θα ᾿τϑθϑίο 
ΠΔΌΙ ΓΙ οϑβθηΐ. [τδαὰθ βθηΐθηϊϊα Το- 
ααϊγιθαῦ σοπίγατα οὔκουν ταὐτό γ᾽ 
ἐστίν. [τα 5» 4» 44: οὐ γὰρ τὸ 
αὐτό ἐστι προσάγειν τε καὶ παράγειν. 

Ῥεγρβίαο τιΐθτη ἸΡΥῚ ναυϊαηῦ ᾿ΠΊΟΥ 
ταὐτὸ εἷ τὸ αὐτό. 

14. ἀμήχανον] Ἡπὶς τοὶ ἴδε1]6 δβϑί 
ΤηΘ 611 ψγ6] ργόνιάοσο. ΒΟῊΝ, Νοη 
ἴθιηετθ δαϊθιη μος ψϑγθίῦ ΟὟΤΊΙΒ: 
δ Ῥαβ81πὶ ἀοοθηῦ ΠΙβίουἹοῖ, ααὶ Ρ6- 

αἸΐοβ 811 ΟΡ Ϊτη], ΘΑ ΘΒΕΓῚΒ ΑΛ 15. ἔθ γΘ 
6888. ἱπηρουϊῖοβ, οὖ νἱοϊββιη. ΗΗἷϊπο 
(Οοπδίαπαχα “Ψ{]184π. Οτδαΐ. 1, Ῥ. 11, 
Ιαυάαί χαρὰ ᾿πίθυ δαυῖΐοβ ῥΡδυου ἃς 
ΡΘαἸίεβ θιηϊποσθῖ, ὉῸΪ Υ. ΦΡΔΏΠΘΠΙ. 
ΗΥΊΤΟΗ. 

15. πτηνὸς] Πυτϊαβου]ατη δϑύ αυοᾶ 
εχ ΡΙαἰοηὶβ Ἀεῖρ. 5, Ρ. 467 1), ἂρρο- 
51} Ηυτομίπβοη.: Ἡτεροῦν χρὴ παιδία 
ὄντα εὐθὺς, ἵν᾽, ἄν τι δέῃ, πετόμενοι 
ἀποφεύγωσι. “Πῶς λέγεις; ἔφη. Ἐπὶ 
τοὺς ἵππους, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἀναβιβαστέον 
ὡς νεωτάτους καὶ διδαξομένους ἱ ἱππεύειν 
εἴς. ΒΟΉΝ. πτηνὸς 5᾿Πη}Πῖεγ Χρη. 
ΗΙΡΡἌτοῃ. 8,4. ΖΕΌΝ. 

τό. καθαιρεῖν] Ἐδύ σοηβεααὶ οἱ 88- 
ΡοΙάγο ; Ορροηϊζαν οπΐπὶ τῷ ἐξ ἴσου 
ὁρμηθέντι. (ὐοτηρδῖα ΑΡτΈβΟΗ. δά Ζ- 
ΒΟΏγ]π 2, Ρ. 42. 5ὅ(ΗΝ. 
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΄, ν , ΄ ν μι. 5 ᾿ ; 
δυνήσομαι δὲ θηρία διώκων τὰ μὲν ἐκ χειρὸς παίειν κατα- 

Ψ Ἀ ν 1.3 γ σ ς ἐς ὡ Ν Ν "Ν 
λαμβάνων, τὰ δε ἀκοντίζειν ὥσπερ ἑστηκότα" καὶ γὰρ ἐὰν 
ἀμφότερα. ταχέα ἢ: ὅμως ἐὰν πλησίον γίγνηται ἀλλήλων, 

17 ὥσπερ τὰ ἑστηκότα ἔσται. ὃ δὲ δὴ μάλιστα δοκῶ ζῷον, 
ἔφη, ἐζηλωκέναι, ἱπποκενταύρους, εἰ ἐγένοντο, ὥστε προ- 

, ὼ , ᾿ξ “- Ἁ Ν 

βουλεύεσθαι μεν ἀνθρώπου φρονήσει, ταῖς δὲ χερσὶ τὸ 
δέον παλαμᾶσθαι, Ἱ ἵππου δὲ τάχος ἔχειν. καὶ ἰσχὺν, ὥστε τὸ 
μὲν φεῦγον αἱρεῖν, τὸ δ ὑπομένον ἀνατρέπειν, οὐκοῦν 
ταῦτα πάντα καὶ ἐγὼ ἱππεὺς γενόμενος συγκομίζομαι πρὸς 

18 ἐμαυτόν. προνοεῖν μέν γε ἔξω πάντα τῇ ἀνθρωπίνῃ γνώ- 
“ Χ « Α Ζ ᾿ τῷ 

μῃ; ταῖς δὲ χερσὶν ὁπλοφορήσω, διώξομαι δὲ τῷ ἵππῳ, 
Ν ΟῚ 3 7 3 ,’ὔ ω “ΆἌ.ῳ-᾿ Ψ' ἐν, ΕῚ 3 3 

τον δ᾽ ἐναντίον ἀνατρέψω τῇ τοῦ ἵππου ῥυμῇ; ἀλλ᾽ οὐ 
19 συμπεφυκὼς δεδήσομαι ὥσπερ οἱ ἱπποκένταυροι" οὐκοῦν 

τοῦτό γε κρεῖττον ἢ συμπεφυκέναι. τοὺς μὲν γὰρ ἵἱππο- 
κενταύρους οἶμαι ἔγωγε πολλοῖς μὲν ἀπορεῖν τῶν ἀνθρώ- 
ποις ηὑρημένων ἀγαθῶν ὅπως δεῖ χρῆσθαι, πολλοῖς δὲ τῶν 
Ὁ 7 ε 7 ἴω ΄- Ἂ 4 ᾿" 

οοἴπποις πεφυκότων ἡδέων πῶς αὐτῶν χρὴ ἀπολαύειν. ἐγὼ 
ΔΝ ς , ΄ Ν σι ’, Ν 

δὲ ἣν ἱππεύειν μάθω, ὅταν μὲν ἐπὶ τοῦ ἵππου γένωμαι, τὰ 
“αόοιιε , Ψ ΄ μὰ Ἁ 

τοῦ ἱπποκενταύρου δήπουθεν διαπράξομαι: ὅταν δὲ κατα- 
“ 7 “ , σ“ 

βῶ, δειπνήσω καὶ ἀμφιέσομαι καὶ καθευδήσω ὥσπερ οἱ 
“. 2) “ ΤΟΝ ἡ ἊἋ Ἂν ε ͵7ὔ 

ἄλλοι ἀνθρωποι' ὥστε τί ἄλλο ἢ διαιρετὸς ἱπποκένταυρος 
τ ΄ὕ , ; " 57 «Ὅλ κ - 

21 καὶ πάλιν σύνθετος γίγνομαι; ἐτι δ᾽, ἐφη, καὶ τοῖσδε 
’ὔ -᾿τς ᾳἝἕξ ’ Ν Ὗ “-“ 

πλεονεκτήσω τοῦ ἱπποκενταύρου" ὁ μὲν γὰρ δυοῖν ὀφθαλ- 
΄-“ ΄ ΄- ͵ 2) Χ Ἂ Ψ 

μοῖν προεωρᾶτο καὶ δυοῖν ὦτοιν ἤκουεν: ἐγὼ δὲ τέτ- 
Ν᾿ σι ΄“- Ἁ 

ταρσι μὲν ὀφθαλμοῖς τεκμαροῦμαι, τέτταρσι δὲ ὠσὶν 

ἐὰν] ἂν ΑΕ. ἐὰν] δ᾽ ἀ ΑἸὰά, δὲ Α.α. Δαηί. ἘΏΡΗΜΙ πλησία Αα. 
γίγνηται) γίνεται Α.Ὁ. ἔσται οτῇ. Α.Ε. τηρ΄. Υ. Ι ᾧ ". ὅδπι. 
δοκῶ ἔφη 0. απ. ζῶν Α. α. ΘΟΥΤ΄, ΤΩΡ’. Τ΄. ζώων Ὁ. Οαπι. ὄρειν Α. 
ταῦτα πάντα καὶ ἐγὼ (. πάντα καὶ ἐγὼ ταῦτα ΔΑ. πάντα κἀγὼ ταῦτα 1). (απ. 
18. διώξομαι δὲ] δὲ οτῃ. (. δ᾽ οτη. Α.(. 8. ν.υ. ἐναντίον Ὀ. 5... 1. ἀν- 
τίον Δ, α. ῥύμῃ Π. τηρ. τ. ῥώμῃ Α.α. δήποθεν Ὁ. ργ. ΓΔ0γ] εὑρημένων. 
21. τέτταρσιν εἴ μὲν οἵη. Α.Ε. 5. ν.γΥ. τεκμηροῦμαι Δ. α. τέτταρσι 
τέτρασι Α.Ο. ΡΥ. τέσσαρσι ΟΟΙΥὕ. ὠσὶν αἰσθ. εἴ ὠσὶν ἀκούοντα Α.(α. ὠσὶ προ- 

17. ἱπποκενταύρους) ΐδθο νΕ] 5. 22 
ῬΌΒΡΙΘΟΤΘ νἹἀθίπν Ἐὐαδύα. Οριδβο. Ρ. 
220, 42. 

ἐγένοντο ὥστε ΘΟμΪαπροηάα, αὖ 81} 
Ἱ 4: ἐγένοντο τοιοῦτοι ὥστε. 

οὐκοῦν---πάντα] ΠΟ ἃροάοβίῃ 5θη- 
θη]: τοίτ5 σοηΠηθηΐ ; τᾶ τη θη πῇ, 

απο ΠΕΙῚ βο]θῦ ροβύ Ἰοῃρίουθη μᾶ- 
τη θ81η, νου 1010 ΠΟ δοσιχαΐίθ 
Τοβροηάθαπί, 5ΟΗΝ. 

τϑιρύμῃ Οοηϊς ἡ. 1, 51: 
190. πολλοῖς δὲ] ΗΠος ροηϊί" ναὶ] 

ΡΙΟΡίου χρῆσθαι, αυοὰ 1 ἴῃ τπηθηΐθ 80 6- 
Ὀαΐ, 564 ́ῃ αὐτῶν ---ἀπολαύειν τητ αν, 
ν6] ΡῬιορίου ἀπορεῖν, αιιοα ααππὶ οβὺ 
ΒίΌΠΡΟΥΘ δα Δ]1.υ]ἃ, ἀαίγο )αηραιν. 

21. διοῖν ὀφθαλμοῖν---αἰσθήσομαιἾ 
ΤΏ 1]6 πὰ Ῥ] αἰ αγΟὮΪ Ἰοσυτη Αγαΐ. ο. 25 
σοπία]ς (ὐογαθβ, αὈ] προαισθάνεται. 
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αἰσθήσομαι: πολλὰ γάρ φασι καὶ ἵππον ἀνθρώπου 
τοῖς ὀφθαλμοῖς προορῶντα δηλοῦν, πολλὰ δὲ τοῖς ὠσὶν 
ἀκούοντα σημαίνειν. ἐμὲ μὲν οὖν, ἐφη, γράφε τῶν 
ἱππεύειν ὑπερεπιθυμούντων. Νὴ τὸν Δί᾽, ἔφασαν οἱ ἄλλοι [5] 

22 πάντες, καὶ ἡμᾶς γε. ἐκ τούτου δὴ ὃ Κῦρος λέγει; Τί 
οὖν, ἔφη, ἐπεὶ σφόδρα ἡ ἡμῖν δοκεῖ ταῦτα, εἰ καὶ νόμον ἡμῖν 
αὐτοῖς ποιησαίμεθα αἰσχρὸν εἶναι, οἷς ἂν ἵππους ἐγὼ πο- 
ρίσω, ἣν τις φανῇ πεζῇ ἡμῶν πορευόμενος, ἤν τε πολλὴν 
ἣν τε ὀλίγην ὁδὸν δέῃ διελθεῖν; ἵνα καὶ παντάπασιν ἵππο- 

23 κενταύρους ἡμᾶς οἴωνται οἱ ἄνθρωποι εἶναι. ὁ μὲν οὕτως 
ἐπήρετο, οἱ δὲ πάντες συνήνεσαν᾽ ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν ἐξ 
ἐκείνου χρῶνται Πέρσαι οὕτω, καὶ οὐδεὶς ἂν τῶν καλῶν 
κἀγαθῶν ἑκὼν ὀφθείη Περσῶν οὐδαμῇ πεζὸς ἰών. οἱ μὲν 
δὴ ἐν τούτοις τοῖς λόγοις ἦσαν. 

ΚΕΦ. Δ. 
ε ’ »» ψ" ς ΄ πον τ ͵ ᾿ 

Ηνίκα δ᾽ ἔξω μέσου ἡμέρας ἐγένετο, προσήλαυνον μὲν 
σι. φ ΄ι᾿ κε ᾽ ᾿ Φ 5᾽ 

οἱ Μηδοι ἱππεῖς καὶ “Ὑρκάνιοι, ἵππους τε ἄγοντες αἰχμα- 
ἕω Χ 37 ἘῸΝ Ν ΝΟ Ὁ 7 5» 

λώτους καὶ ἀνδρας ὅσοι γὰρ τὰ ὅπλα παρεδίδοσαν, οὐ 
’ 5 Ἂ, οἱ “ “ Χ » τ, 3 

2 κατέκανον᾽ ἐπεὶ δὲ προσήλασαν, πρῶτον μὲν αὐτῶν ἐπυν- 
Ἂ ε “- ΄- 7ὔ 3 “- » Ν Ἁ “5 

θάνετο ὁ Ἰζῦρος εἰ σωθεῖεν πάντες αὐτῷ" ἐπεὶ δὲ τοῦτ 
5 3 , 5 Α ΠΣ Ἑ Ἃ “- Ο 

ἔφασαν, ἐκ τούτου ἠρώτα τί ἔπραξαν. οἱ δὲ διηγοῦντο ἃ 
7] 5.6 Ξ 7, σ΄ » ΄ ε Ἃ 

4 τ᾽ ἐποίησαν καὶ ὡς ἀνδρείως ἕκαστα ἐμεγαληγοόρουν. ὁ δὲ 

αισθήσομαι εὐ ὠσὶ προακούοντα οοἴ611. οὖν οἴη. ἃ. ἔφασαν] ἔφησαν Α.Ε. 
ΟΣ. ε0} ἢ ΔΝ: Ἢ νόμον μόνον Δ... ΟΟΙΎ. 5. Υ. Τ᾿ ποιησαίμεθα) πορισαί- 
μεθα ἃ. 8. ν. οἱ οτὰ. Α. Ι. μέσον ἃ. ἡμέρα Α.α. ἐγίνετο Α.α. 
κατέκανον] κατέκαιον Α. κατέκαινον Β.α. (ὑὐοΥΤοχὶ ἴῃ 6α., ἃ. Τ824. 2. σω- 
θεῖεν πάντες] σῶοι οἱ πάντες εἶεν Τ᾿. Ε΄, ΗΠ, σῶοι πάντες εἶεν «Ππη{. αὐτῷ ] αὐὖ- 
τῶν Α.α. 

22. αἰσχρὸν] Οοπῇ. 8, 8,16. - 
βίδιῃ. Ορυβε. Ρ. 210,᾿1 : Οὐκ ἀπαξιῶν 
τὸ πεζὸν κατὰ τὸ πάλαι ἡἤδυ ἐν ὑψη- 
λόφρον, οἷς ἤρεσε νομοθετῆσαι δίχα 
τοῦ κατ᾽ οἰκίαν περιπάτου λοιπὴν πο- 
ρείαν ἐφ᾽ ἵππου τίθεσθαι. 1) 6 τερθ 
Ἠογδο] 65 ὐτπδοαβ δρια ΑΙΠθη. 12, 
Ρ. 514 σ: Πεζὸς οὐδέποτε ἑωράθη ἔξω 
τῶν βασιλείων. 

23. χρῶνται] ὅδϊο Βο]πη ὈοΟΒΙδαΠ. 
γογθατα 1ΠἸαϑίγανιί ΠοΙηδοτγῖ. δα Ρ]α- 
ἴοῃ. ΟΡ ἰδ. Ρ. 274. ΞΟΗΝ. 

οὐδεὶς ἂν---ὀφθείη Περσῶν οὐδαμῇ 
πεζὸς ἰών] ““ΟἾ δδῇ 66. αὶ 86 ῬγΓαίαιια 

ἰοτπί-ἃ-ἴαϊῦ αὐὐουγα πὶ. ΓΟτ 16 τποπ8 
γᾶ ἃ οἤθν8], ᾿υ8Β] αι ἀὰχ ρθηβ 46 Ὀουίϊ- 
4.6. (δατάϊη Κοψαφοθ θη έΕΥ56, 
γῸ}. 2, Ρ. 264 εα. [μἀηρ]ὸ5. Οὐοηΐ. 1α. 
Ρ. 427, Κογ Ῥοτίεν Τγανοῖς ἔην οοΥγσία, 
Ρογϑδία Θΐο. γΟΪ].1, Ρ. 201. 

Ι. μέσου ἡμέρας] Τηΐτα 5. 3» 52: 

Ἡνίκα δ᾽ ἦν ἐν μέσῳ: νυκτῶν. ΑΠΔ0. 1. 
Ὁ: 8 Σ Καὶ ἤδη τε ἢν μέσον ἡμέρας. 
Ἴ, 3, 44: Ἡνίκα ἣν μέσον ἡμέρας. 
5ΟΗΝ, 

2. σωθεῖεν Ν᾽ αὐϊοίαἴθ8 ΠΠΤΟΥαΠῚ 60Π- 
Παΐαβ νἹ ον] δχ βουϊρῦπιγα σῷ εἶεν αἰχὶ 
φγϑοῖ, δὰ ΑΠΌ. Ὁ. ἴχ. 
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7 ,ὔ εν 7 ἃ » Ψ » 323 Ἁ 

διηκουέ τε ἡδέως πάντων ἃ ἐβούλοντο λέγειν, ἔπειτα δὲ 
᾿- 3 , 5 Ν “ 3 Ν Ν “ Ι 7) 

καὶ ἐπήνεσεν αὐτοὺς οὕτως" Αλλαὰ καὶ δηλοί τοι, ἐφη, 
» Ἀν 57 3 Ν βιὰ Ν "Ἶ 7 ,» 

ἐστὲ ὅτι ἄνδρες ἀγαθοὶ ἐγένεσθε: καὶ γὰρ μείζους φαί- 
Α 7 Ν ν ᾺἋ , 9 ΄- » ἣ, 

άνεσθε καὶ καλλίους καὶ γοργότεροι ἢ πρόσθεν ἰδεῖν. ἐκ δὲ 
΄ : ΄ " Ἄδυΐς ον 7 εχ ῇ 

τούτου ἐπυνθάνετο ἡδὴ αὐτῶν καὶ ὁπόσην ὅὃδον διήλασαν 
Ν 3 5 “ ε 7 ς 3. ἂν Φ ἣν Ἅ. ͵ὔὕ 

καὶ εἰ οἰκοῖτο ἡ χώρα. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι καὶ πολλὴν διελά- 
“- ἴω Χ 7 ἴω “- 

σειαν καὶ πᾶσα οἰκοῖτο καὶ μεστὴ εἴη οἰῶν καὶ αἰγῶν καὶ 
4: ὉΠ τ τά Ν γ΄ Ν ’ὔ ΕῚ “ “ 

5 βοῶν καὶ ἵππων καὶ σίτου καὶ πάντων ἀγαθῶν. Δυοῖν [2] 
“Ὁ 7 3 7ὔ σον απ 7 Ψ 7 » ͵ 

ἂν, εφη, ἐπιμελητέον ἡμῖν εἴη, ὅπως τε κρείττους ἐσόμεθα 
- πον Ἷ - “ Ψ Ν 

τῶν αὐτὰ ἐχόντων καὶ ὅπως οὗτοι μενοῦσιν" οἰκουμένη μὲν 
γὰρ χώρα πολλοῦ ἄξιον κτῆμα: ἐρήμη δ᾽ “ἀνθρώπων οὖσα 

6 ἐρήμη καὶ τῶν ἀγαθῶν γίγνεται. τοὺς μὲν οὖν ἀμυνομέ- 
νους, ἔφη, οἶδα ὅτι κατεκάνετε, ὀρθῶς ποιοῦντες" τοῦτο 

Ἂ ,» 7] Ἂν 7 Ἁ Ἁ ’ 

γὰρ μάλιστα σώζει τὴν νίκην᾽ τοὺς δὲ παραδιδόντας 
᾽’ὔ ΡῚ ὔ ἃ 7 ΄“ 9 3 ΝΥ 7 

αἰχμαλώτους ἡγάγετε' οὺς εἰ ἀφείημεν, τοῦτ᾽ αὑτὸ σὺυμ- 
Ἀ ε 3 7 ΄ ο Ἂ Ν “- 

7 φορον ἂν, ὡς ἐγὼ φημι, ποιήσαιμεν. πρῶτον μὲν γὰρ νῦν 
3 Ἂ 5. Χ Υ το ΄ »» 5Ὸ» 

οὐκ ἂν φυλάττεσθαι οὐδε φυλαττειν ἡμᾶς τούτους δέοι, οὐδ 
“" σι 7 Ἁ ΄“ ᾽ ΄“ 

αὖ σιτοποιεῖν τουτοις" οὐ γὰρ λιμῷ γε δήπου κατακανοῦ- 
μεν αὐτούς" ἔπειτα δὲ τούτους ἀφέντες πλείοσιν αἰχμαλώ- 

ϑ τοις χρησόμεθα. ἣν γὰρ κρατῶμεν τῆς χώρας, πάντες ἡμῖν 
οἱ ἐν αὐτῇ οἰκοῦντες αἰχμάλωτοι ἔσονται: μᾶλλον δὲ τού- 

“ ΕῚ 7 Ν 5 7 σι ς δ) Ν 

τους ζῶντας ἰδόντες καὶ ἀφεθέντας μενοῦσιν οἱ ἄλλοι καὶ 
,ὔ ς [4 ἴω ἊἋ ’ὔ 3. ΔῸΣ Ν 53 

πείθεσθαι αἱρήσονται μᾶλλον ἢ μάχεσθαι. ἐγὼ μεν οὖν 
Ψ , 9 ἊΨ ΘΒ ΄ ς Ν 

οοὕτω γιγνώσκω" εἰ δ᾽ ἄλλο τις ὁρᾷ ἄμεινον, λεγέτω. οἱ δὲ 

4. διήκουέ τε ΘοΠηθΙάοτιιβ. διήκουε (εἰ πάντα ἡ. ὅσα ἐβ.) {πιηΐ. διηκούετο Δ... 
ἠβούλοντο Α.α. τοι] τε ἃ. 4. οἰκεῖτο ἃ. ΡΥ.» αὐ ναοί, χα] ο 1ῃ 
ΤᾺ5; δὲ Π|.: ἜΣ. οἰκοῖτο] ἡ χώρα κ6. ἃ. τηρ΄. Τ. οἰῶν] ὑῶν Δ.Ο. 
Β- μὲν (, Β- 0. πολλοῦ] πολὺ Α.α. 6. ἀμυνομένους] υυ ἴῃ γὰ8, (. 
κατεκάνετε] κατεκαίνετε Α.α. Οοτγοχὶ ἴῃ 6α. ἃ. 1824. ξύμφορον ἃ. 
η. αὖ (ὐδδῖα]ιο. [01] ἀν. γὰρ] ὙΡ δὴ Α.α. κατακανοῦμεν ΖΘ. ΠΠ118. 
κατακαινοῦμεν Δ.α. 8. οὖν ΟΠ. ἄλλο---ἄμεινον «ἢ. Ὴ,, ἀλλά---- 
ἀμείνονα Δ. ἄλλος---ἀμείνονα (. 

οὐδὲ 8. διήκουε] Μιαούα! διήκουξ τε ἴα- 
1586, αιοα τηυίδληΐ, 64] ἴῃ Δ]ΓΘΙῸ 
ΤΩΘΙΠΠΙῸ καὶ ΘΧ ΤΠΟΥΘῸ ΠΟῊ 5668], 5θα 
δὲ νιάοῦδηΐ. 5ΟΗΝ. 

μείζους] Υ. «κα 5». 2, 86. 
5. Δυοῖν ἂν] 51. ὥρα ἂν εἴη 51π6 οὖν, 

Π6 ΠΠΌ ΜΠ 1, ἅ,15. 5ΟΌΗΝ; Ν. δὰ 7, 
ΕΣ 

6. παραδιδόντας] τὰ ὅπλα 6Χ 5.1. 
τοροῦαγ. Νά αποα Ρ]αΐο αἰχὶί 
Ῥμῃεάγο μ. 250 ἃ. ἡδονῇ παραδοὺς οπὴ 
ἴος Ἰοφοὸ σοσηροηὶ ΠΟ Ροΐίοϑί, 

. φυλάττεσθαι 
Οοηΐ. 4. 2, 40. ΖΕΌΝ. 

8. εἰ δ᾽ ἄλλο τις ὁρᾷ ἄμεινον Μα]θ 
Ρἰοταθθ ἄλλος οἱ ἀμείνονα, αὰ ὧθ 
ἴογτηδ ΑἸχὶ δα δίθρῃ. 68. ν. ᾿Αμεί- 
νων. ΑΠΔΌ. 2, 2; 81: Εἰ μὲν οὖν ἀλ- 
λος τις βέλτιον ὁρᾷ, ἄλλως ἐχέτω, νο- 
τἼβθηθ Μαυχοίτιβ ἄλλο τις, τι 98: Εἰ 
δέ τις ἄλλο ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω. ὍΡΙι 
γ. δηποῦ. [ηΐτὰ 6, 2, 30 : Εἰ δέ τίς τι 
καὶ ἄλλο δέον ἐνορᾷ. 

φυλάττειν] 
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» ’ - “ “ ΝΣ “- 

ἀκούσαντες συνήνουν ταῦτα ποιεῖν. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος κα- [3] 
’ Ν. » , , ὰ 37 2) ω 

τολέσας τοὺς αἰχμαλώτους λέγει τοιάδε" ᾿Ανδρες, ἐφη, νῦν 
4 Ν Ν , “ 

τε ὅτι ἐπείθεσθε τὰς ψυχὰς περιεποιήσασθε, τοῦ τε λοι- 
“Ὺ,Θσ ἋἋ ἡ “- δι κα - Ν ὕ “δι 3 5.ϑ Ἃ 

ποῦ, ἣν οὕτω ποιῆτε, οὐδ ὁτιοῦν κακὸν ἔσται ὑμῖν. ἀλλ ἢ 
οὐχ ὁ αὐτὸς ἄρξει ὑμῶν ὅσπερ καὶ πρότερον" οἰκήσετε δὲ 
τὰς αὐτὰς οἰκίας καὶ χώραν τὴν αὐτὴν ἐργάσεσθε καὶ γῦ» 
ναιξὶ ταῖς αὐταῖς συνοικήσετε καὶ παίδων τῶν ὑμετέρων 
ΒΩ “ - ο΄ Ὁ ’, » “- Ξ'ΟᾺ 35 

ἄρξετε ὥσπερ νῦν" ἡμῖν μέντοι οὐ μαχεῖσθε οὐδὲ ἄλλῳ 
7 » κ Κα ἐ ἐ - εν ΓΞ 

ττ οὐδενί ἡνίκα δ᾽ ἄν τις ὑμᾶς ἀδικῇ, ἡμεῖς ὑπερ ὑμῶν μα- 
ὦ «Ἐπ ᾿ Ἄν 8 Ξ Ν ΒΕ. ΟΝ Ἷ 

χούμεθα: ὅπως δὲ μηδ᾽ ἐπαγγέλλῃ μηδεὶς ὑμῖν στρατεύειν, 
Ν 7 Ν ΓΑ: 7] “- ᾿ ΄, 

τὰ ὅπλα πρὸς ἡμᾶς κομίσατε: καὶ τοῖς μὲν κομίζουσιν 
5 9 , Ἕ ᾿' » Γι «ε ,ὔ ,.ϑᾷᾳ.Ἃἡἁἃ Ν᾿ 

ἐσται εἰρήνη καὶ ἃ λέγομεν ἀδόλως" ὅποσοι δ᾽ ἂν τὰ πο- 
᾿ Ἂ 3 ’ὔ “ Β. Ν ͵ ς “- ἈΝ Χ 

λεμικὰ μὴ ἀποφέρωσιν ὅπλα, ἐπὶ τούτους ἡμεῖς καὶ δὴ 
, ΩΝ ,ὔ ΄ ἊΝ ε (: - ΕῚ “«᾽ ι΄“ 

12 στρατευσόμεθα. ἂν δέ τις ὑμῶν καὶ ἰὼν ὡς ἡμᾶς εὐνοϊκῶς 
ἣ ’, ’ὔ ,ὔ ΄- ε σ 

καὶ πράττων τι καὶ διδάσκων φαίνηται, τοῦτον ἡμεῖς ὡς 
3 Ζ ἡ: Ἰῷ 5 ε “ 7] “ 

εὐεργέτην καὶ φίλον, οὐχ ὡς δοῦλον περιέψομεν. ταῦτα 
3 57 , ΄ι 5) Υ͂ Ἃ 5 

13 οὖν, ἔφη, αὐτοί τε ἴστε καὶ τοῖς ἄλλοις διαγγέλλετε. ἢν ὃ 
57 2) ΩΝ 7 ἴω Χ ,ἷ 7 

ἄρα, ἔφη, ὑμῶν βουλομένων ταῦτα μὴ πείθωνταί τινες, 
77 ς ΄ 32 ͵ “- » ὦ ΟΝ. σ΄ ΘὉ 

ἐπὶ τούτους ἡμᾶς ἄγετε, ὅπως ὑμεῖς ἐκείνων, μὴ ὑμεῖς ὑπ 
» Ἕ 7 δὰ δ. “- 5 ς ᾿ν ’ὔ 

ἐκείνων ἄρχησθε. ὁ μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἶπεν. οἱ δὲ προσεκύνουν 
ἂς φ ΄“΄. σι ͵ 

τε καὶ ὑπισχνοῦντο ταῦτα ποιήσειν. 

ΚΕΦ. Τ.Ψ 
3 “ 7 “- 5 Υ̓ Χ 9 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐκεῖνοι ᾧχοντο, ὁ Κῦρος εἶπεν, Ὥρα δὴ, ὦ 
΄ι 3 Ἂ ΄ ΄ι ΄ι 

Μῆδοι καὶ ᾿Αρμένιοι, δειπνεῖν πᾶσιν ἡμῖν: παρεσκεύασται 

10: τοῦ τε] τε ὁπι. Α. 5. ν. Ο.. τ. 
ἕεσθε ΔΑ. οὐδενὶ] οἵη. Δ.6. 
μηδ᾽ ἐπαγγέλλῃ] ἁ ὡς δ᾽ ἐρογγελθῇ Α.α. 
ἀποφέρωσιν] ἀ ἄνα 8. .Υ. 
ἴστε] ἴετε Α. 12. ἡμῶν Ὁ. 
1. ἡμῖν] ὑμῖν Α.Ε. 

κακὸν «Ζοπαᾶγαβ καινὸν ἔσται ἰθρ]588 
νἱἀοθίαγ : Ἔν γάρ τι καινὸν ἔσται ὑμῖν, 
πάντες αὐτῶν---τί ἔπραξαν---ἅ τ᾽ ἐποίη- 
σαν. ΗΝ, 

11. ἃ λέγομεν] Οδ5. ῬτοΟΙα τη 8. 
ΖΕΌΝ. 

13. ὅπως ὑμεῖς ἐκείνων] [πιο Πρ ϑη- 
ἀστη οχ Βθα θηΠ1 ῬάΒΒΙνΟ δον πὶ ἄρ- 
χητε, αὖ ν]οἰ551Π) ῬΘΒΒΙ γα ΘΧ δοίϊνο 
ἴῃ Ἰοοὶβ ΓΏΘΟΥ 1618. χὰο5. σοηΐογυηΐ 

ΤῊ: ̓ αδικη ἢ ἢ ἴῃ 11. οὐ ταβ. α. 
ὥσπερ (ἃ. Ζοπδγαβ Ρ. 152 Ὦ. ἐργά- 

ὅπως δὲ 
ἔστιν. Ἀ. οὐ, 1} ΟΟΥΕ. 5. νοῦ. 

12. περιέψομεν (Ὁ. περιόψοιμεν Α.α. 
ὑμεῖς ἐκείνων) ὑ ἴῃ 110. οὐ τὰ8, ἃ. 

ἐπ σον Α.6. ρζτ. 

ἸηΓΕΙΡΙΘίοΒ. 2, 11: ᾿Αξιοῦσιν ἐπιόντες 
τὴν τῶν πέλας δηοῦν μᾶλλον ἢ τὴν 
ἑαυτῶν ὁρᾶν 6, 70: Ὅταν ὑπ᾽ ἄλλων 
καὶ μὴ αὐτοὶ ὥσπερ νῦν τοὺς πέλας ἀδι- 
κῶσι. 

προσεκύνουν] ΠυϊΩ] Ργοουχηθοηΐε8 
Τοτ6 Ρουβίοο, 4θ 480 Ηεχοαοί. 1, 124. 
Αδβοῃ. Ῥεῦβ. ρϑδ8, Ζ)δη. ἡ. Η.. 1, 21 
οὐ 8111. ΗΠΤΟΗ. 
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Ὰ “- ’ “- 7 ’ὔ ᾿ 4. "5 

δὲ ὑμῖν τἀπιτήδεια ὡς ἡμεῖς βέλτιστα ἐδυνάμεθα. ἀλλ᾽ ἴτε 
Ἀπ ν ᾽ὔ ΄“- ὦ, 7 Υ 

καὶ ἡμῖν πέμπετε τοῦ πεποιημένου σίτου τὸν ἡμισυν᾽ ἱκα- 
ἣν Ν » ’ 7 Ξ 57 ᾿ Χ 4 ᾿ 

νὸς δὲ ἀμφοτέροις πεποίηται" ὄψον δὲ μὴ πέμπετε μηδὲ 
΄ Ν Ν 52 3 « ΄σ ΄ 

πιεῖν" ἱκανὰ γὰρ ἐχομεν πὰρ ἡμῖν αὐτοῖς παρεσκευασμένα. 
2 καὶ ὑμεῖς δε, ὠ Ὑρκάνιοι, ἐφη, διάγετε αὐτοὺς ἐπὶ τὰς 
σκηνὰς, τοὺς μὲν ἄρχοντας ἐπὶ τὰς μεγίστας, γιγνώσκετε 
δὲ, τοὺς δ᾽ ἄλλους ὡς ἂν δοκῇ κάλλιστα ἔχειν: καὶ αὐτοὶ 

Χ ῳ “ Ψ Ἑ ἰρύνοι “ Ν Ν "Ἔν τ Ν δὲ δειπνεῖτε ὅπουπερ ἥδιστον ὑμῖν" σῷ μὲν γὰρ ὑμῖν καὶ 
- ν. 9 

ἀκέραιοι αἱ σκηναί: παρεσκεύασται δὲ καὶ ἐνθάδε ὥσπερ 
Ν “ Ν - Ἀν ἢ 3 , “ Ν ν 24 

3 καὶ τούτοις. καὶ τοῦτο δὲ ἴστε ἀμφότεροι ὅτι τὰ μὲν ἔξω 
ΕἾ ι ε τ᾿ 7 Α 2 ΌΝ κ » κ᾿ 
ὑμῖν ἡμεῖς νυκτοφυλακήσομεν, τὰ δ᾽ ἐν ταῖς σκηναῖς αὐτοὶ 
ς ἴω Ἁ ᾿ 5 ς Ν “ -“ 

ὁρᾶτε καὶ τὰ ὅπλα εὖ τίθεσθε: οἱ γὰρ ἐν ταῖς σκηναῖς 
7 ΄- ςε τὴ Ἃ ω . ’ὔ 

4 οὕπω φίλοι ἡμῖν. οἱ μὲν δὴ Μήδοι. καὶ οἱ ἀμφὶ Τιγράνην [2] 
ἐλοῦντο, καὶ, ἢν γὰρ παρεσκευασμένα, ἱμάτια μεταλαβόν- 

τες ἐδείπνουν" 

τοῖς Πέρσαις δὲ ἔπεμπον τῶν ἄρτων τοὺς ἡμίσεις" 

ΤΑΡΥὶ τὰ ἐπιτήδεια. 
ν᾽ ’ 

πεποιημένου ἢ πεπονημένου Δ. α. 

αἷ] καὶ αἱ Α.α.Ρ ἐν 58. ν. τ, α. 
πη΄. Τ΄. Β. πἰοήε εὐνῆς, οο΄. ΒτΡΟαΞΘΟΙ. 
οὕτω. 

ἀῦτ1. (Οὐοττοχι Ρορρο. 

Ι. πεποιημένου---πεστοίηται Υ. δα 

Θ᾽ ἢ δ: 
ὄψον---πιεῖν) Υ. 5. 4. 
2. σῷαι ΠῚ εἴ Ζοπαῖᾶβ. ουθθη- 

ἀπ 6588 σῷ αἸοίαπι ρῥτϑοῖ, δα Αηδ0. 
Ῥ. ἰχ. 

4. ἀμφότεροι] Μοαιϊ οπὶ ΑΥΤΉΘΠΪ15, 
τί 5.1, εὖ ΠΥΥΟδΗ]. 

εὖ τίθεσθε] 1] τὴ ρτοτηρία βιπύ. Υ. 
ΒΟΒποιαοσ. πᾶ. Απδῦ. ν. Τιθέναι, Ὁ. 
464, Ὁ, οεα. Οχοη. Ηομῃ. 1]. Β, 2381: 
Εῤ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ᾽ ἀσπίδα 
θέσθω, εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω 
ὠκυπόδεσσιν, οοηΐοτί. ΖΕΌΝ. 

4. ἐλοῦντο] Τηβοϊα ΠΥ} ἴῃ (Ὁ. 
Ἰτγορβὶῦ ἐλούοντο, ααοα ἃ ΧΟΠορΠοηΐθ 
ΟἸΩΠΪΠΟ διηονθηάατηη ἀοοου ΒΓ Ὠ]ΟἾ.τ18: 
Λούομαι ἐλουόμην ἐλούοντο ἀδόκιμά 
ἐστιν. εἰ δὲ δόκιμα βούλει αὐτὰ ποιῆ- 
σαι, τὸ ε καὶ τὸ ο ἀφαίρει, καὶ λέγε 

λοῦμαι, ἐλούμην, ἐλοῦντο. οὕτω γὰρ οἱ 
ἀρχαῖοι λέγουσιν. (αὶ ΔΒ Ιρα]αίαΣ 
ἽΠοΙηΔ5: Δοῦμαι πάντες οἱ ᾿Αττικοί. 
ΗἩΤΟΗ:. ΟΥ- ναῦς ΕΟ 1». 8, 11 6, 
δῇ ΤΠ65. ΘΙΘρὮ. 

οὗτοι Α.α. 
4. ἐλοῦντο] ἐλούοντο Δ.Ε. 

καὶ οἱ ἵπποι αὐτοῖς εἶχον τἀπιτήδεια" καὶ 

ὄψον 

βέλτιστα] ὦ βέλτιστ οὐε Α.α. Ζομαῖαβ Ρ. 155 Α. 
πιεῖν] ποιεῖν (. ΡΥ. 

ασμένα] ἃ ΜΝ ὐχισϑθεκεμαμονν Α.α. 
ἱκανὰ---παρεσκευ- 

2. διαγάγετε Δ. Ζοπδγδβ Ρ. 152 Δ. 
εὖ τίθεσθε Α. ἐν 5. ν. τ. ἃ. οὔπω 

οὔτοι Β. ΘΟΥΓ., ΡΥ. [ογΐαββθ 
καὶ γὰρ] καὶ δηΐῖ8 ἑμάτεα Ροηῃπῃηξ 

ΤΡ τὶ τὰ ἐπιτήδεια. 

ογρθα ἦν γὰρ παρεσκευασμένα ροϑί 
ἐλοῦντο ντῇρο οΟἸ]]οςαΐδ. α11881] ὈΔ]1]Πθὰἃ 
αὐῦθ Γπουϊηῦ ρᾶγαΐδ, οὐπὴ ]Ἰοογοῖ 1ῃ 
ἤΠανῖο νἹοῖηο Ἰαναυ!, γθοῖθ ροβύ ἱμάτια 
τείγαχιῦ ΥΝ οιβίζξιτι8. δ ϑδύθβ θη ρ- 
γὰ5 ὑπ66 ΒΒ τη ἢ ΟδΒίΓΙΒ. ΤΩ]]Π10685, 
Ἰθοΐου!β ᾿ηὐογεγαὺ βοῖτο. 5ΟΌΗΝ, [.- 
Ῥτοτιιπὶ βου ρύστατη βεαααί8β ΜΟΥΊΘΥ 
ΑΙ βοοοπαὶ «“οιοψ ἐδγοιφ, ᾿Ῥογϑῖα, Ῥ. 
270: “Μδηγ οἵ [Π8 ργϑαῦ ρβευβοῃαρῈ8 
αν ἰθηΐβ νι ἢ ΟΊ] 5. αἰζαοῃθα ἴο 
{Π6ηὶ, νυ] ἢ ὉΠ6Υ σοηνοῦ Ἰηῖο Βοΐ 
ῬδΠ5, 88. ΒΟΟῚ 8ἃ8 που Ὀβθοᾶπὶθ 8[8- 
ΤἸΟΠΕΙΎῪ δῇ ΟἿ6 ΗΪδθθ ἴον ΔΩΥ͂ {ΠῚ : 
8 ΠᾺ νγ8 ΤῃΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ {Π18 ἴο ἤν ὈΘΘη 
[Π6 οα56 ΓΟΥΤΏΘΥ]Υ, ἔου ἴῃ ὑπὸ Ουτορ. ἴζ 
18. ΤηθηΠΟηθα {πδ΄ [πΠ6 Μοαθβ απ {Π6 
Β01]6Ι6Υ85 οἵ Τρ τα πμ68 θαυ 6 ἃ ἐπι β ν 88 
ἴῃ. ΟΡ, 8}} πηαίψουβ ἴον" ὑῃπαὺ ρασροβα 
Ὠανιηρ θθθὴ ριον! θα. δ'8α 1ΐὰ παρε- 
σκευασμένον αἸοο πα πη [οτοί. 

ἱμάτια μεταλαβόντες ] (ἰἸϊαύ ῬοΟΙ]]ῸΧ 7, 
44. Ἡοϊπεῖο Θάᾶ. Θ, 249; ΠΞ, 512, 
εἵματα ἐξημοιβὰ οἷ χιτῶνες ἐξημοιβοί. 
ΦΕΌΝ. 
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᾿Ὶ Ε “᾽ » ΟΦ 53 ΓΙ 2 Ν ᾽ ᾿ κι 

δε οὐκ ἔπεμπον οὐδ οἶνον, οἰόμενοι ἐχειν τοὺς ἀμφὶ Κῦρον, 
ὅτι ἐφὴ ἄφθονα ταῦτα ἔχειν. ὁ δὲ Κῦρος ἔλεγεν ὄψον μὲν 

5 τὸν λιμὸν, πιεῖν δ᾽ ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος ποταμοῦ. ὁ μὲν [3] 
οὖν Κῦρος δειπνίσας τοὺς Πέρσας, ἐπεὶ συνεσκότασε, 

ο᾽ ὔ Ν. Ν 7 ἈΝ » “- 7 

κατὰ πεμπάδας καὶ κατὰ δεκάδας πολλοὺς αὐτῶν διέπεμψε 
3 7] 77 “ ’, ’ὔ 7 

καὶ ἐκέλευσε κύκλῳ τοῦ στρατοπέδου κρυπτεύειν, νομίζων 
ἰχ4 Ν Ὰ ἦν ᾽᾽ , 7 “ Ν 

ἅμα μὲν φυλακὴν ἔσεσθαι, ἄν τις ἔξωθεν προσίῃ, ἅμα δε, 
ἄν τις ἔξω φέρων χρήματα ἀποδιδράσκῃ, ἁλώσεσθαι αὐ- 
τόν: καὶ ἐγένετο οὕτω: πολλοὶ μὲν γὰρ ἀπεδίδρασκον, 

6 πολλοὶ δὲ ἑάλωσαν. ὁ δὲ Κῦρος τὰ μὲν χρήματα τοὺς λα- 
βόντας εἴα ἔχειν, τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἀποσφάξαι ἐκέλευσεν" 
“ - “-- 5Ὸλ Ἶ Δ Ὁ ε “ Ν 

ὥστε τοῦ λοιποῦ οὐδὲ βουλόμενος ἂν ηὗρες ῥᾳδίως τὸν 
᾿ ͵ [2 ἃ Ἃ, ᾿ ο “ Ἁ 

νύκτωρ πορευόμενον. οἱ μὲν δὴ Ἰ]έρσαι οὕτω διῆγον᾽ οἱ δὲ 
“κ᾿ 27) “σο “κι ν᾿) 

Μῆδοι καὶ ἔπινον [ καὶ ηὐωχοῦντο ] καὶ ηὐλοῦντο καὶ πάσης 
» Ἂ 5 7 Ν Χ Ἂς Ἃ. ἴω Ψ 

εὐθυμίας ἐνεπίμπλαντο' πολλὰ γαρ καὶ τὰ τοιαῦτα ἥλω, 
4 Ὕ ΄“- 2᾽ Χ , 

ὥστε μὴ ἀπορεῖν ἔργου τοὺς ἐγρηγορότας. 
Ἁ 7 σι , Ν Χ ε ,ὔ 

8 ὋὉὧ δὲ Κυαξάρης ὁ τῶν Μήδων βασιλεὺς τὴν μὲν νύκτα [4] 
ον 5. Κανπι ς - ΟΝ 5 , 3....Ὁ᾽ 5 ΄ 

ἡ ἐξῆλθεν ὁ Κῦρος αὐτός τε ἐμεθύσκετο μεθ᾽ ὧνπερ ἐσκή- 
ε Ἄς Ν᾽ 3 ,ὔ ΑΝ Ν "᾽ Ν , 4 

νου ὡς ἐπ᾿ εὐτυχίᾳ, καὶ τοὺς ἄλλους δὲ Μήδους ᾧετο παρ- 
΄σ᾽ ΄σ΄ 7 ᾿ ' Ἷ 

εἶναι ἐν τῷ στρατοπέδῳ πλὴν ὀλίγων, ἀκούων θόρυβον 
Ξ ἊΣ ζ΄ ΄- Α “ “- ἴω 

πολύν οἱ γὰρ οἰκέται τῶν Μίηδων, ἀτε τῶν δεσποτῶν 
» ͵ 3 δ 2, Ὁ ᾿ “ἤ Ν 

ἀπελθόντων, ἀνειμένως ἔπινον καὶ ἐθορύβουν, ἄλλως τε καὶ 
3 δ 5 ΄ Λ ΄ ἜΣ ἘΎ τνρλ Ν 

ἐκ τοῦ Ασσυρίου στρατεύματος καὶ οἶνον καὶ ἄλλα πολλὰ 

ἔφη οτῃ. Δ.(. τηρ. τ. ἔχειν οτῃ. .Ο. 5.ν. Υ.Ψ 5. δειπνίσας ΑἸα, 
δειπνήσας Α.α. συνεσκότασε] συνεστηκότας ἴδεν Α. εὐ αυὶ εἶδε ἃ. πεν- 
τάδας Δ. 
πέδου] τὸ στρατόπεδον ΔΑ.Ο. 
δράσκει (α. οτᾶδα ροδβί ε ΠΠ{[6γᾶ. 
εὐ 110. Υ. α. εὗμες Φππΐ. εὕρετο Ἀ.Ε. 
χοῦντο καὶ ηὐλοῦντο] ἥδοντο ΑΔ. οὐ φὰὶ τηρ". Τ΄. 84. καὶ ηὐλοῦντο ἃ. 

8. ἐν οἵη. Δ.(. 5.0.1. ἑάλω α.ταρ. τ. ἔργου] ἔργω .α. 

5. πολλοὶ] ΑΠδΡΠΟΥ ΠῚ 6886 1ΐᾶ ἰη- 
{6 ]]Π]σ θη δηὴ τποπαϊῦ ὟΥ οἰβκῖα5 αὖ 4α1- 
ΟαΠπαὰ8 ἔπρα 6]Δ Ὁ] σοηδί! Γὰϑυ]ηΐ, οτη- 
Π65 σδρί] βιηῦ. 5ΟΗΝ. 

ἡ. εὐωχοῦντο] [πῖτὰ 6, τ, το: Εὐω- 
ον ἂν 2 , Ν , Ν “ 

χουμαι τὰ εκεινὼν Και πινὼῶ Τὰ Τῶν Το- 

λεμίων. Ῥ]αΐο Ἐεὶρ. 6, Ρ. 488 : Πί- 
νοντάς τε καὶ εὐωχουμένους. ΝΊΠΙ1ο- 
ΤῊ 5 Βαβρθούμτη νου ΟἸΙΒΒΌΤΙΩ 
οἴϊατη ἃ Ρο ας 6, 26 : "Επινον δὲ, ὡς 
οἱ νῦν, τὸ συνέπινον καὶ ποτοὺς ἐποι- 
οὔντο ΚΞ. ἔφη. Οἱ δὲ Μῆδοι καὶ ἔπινον 
καὶ ηὐλοῦντο. δου! θοπαττῃ δαΐθιη ηὐω- 

καὶ κατὰ δεκάδας οτη. Α.(. τηρ'. τ. 
κρυπτεύειν εὖ ῬΙΠΟΙΙΒ ποία Τ΄ α. 

ἐκέλευε Α. τοῦ στρατο- 
ἀποδι- 

6. τοὺς λαβόντας εἴα ἔχειν τοὺς Ἰῃ ΓΒ. 
7- καὶ ἔπινον ἐ ἔπινον Δ.α. εὐω- 

ἥλω] 
τε οἵη. Α.(. 8.ν.1. 

χεῖτο, αὖ ἃρ. Ηδβυοῃ. ν. ᾿Εβρύαζεν. 
(ποῦ δπρτηθηΐαπηι ἴθ Γ ον δηιοΧ ΠΡ γ]8. 

ηὐλοῦντο] ΑπδὉ. 6, τ, τ: Ἦισαν ἐν 
ῥυθμῷ πρὸς τὸν νον ἐδ ῥυθμὸν αὐλού- 
μενοι, ὉΌΪ ν. δηποῦ. 1)1Ὶ0 ΟἿν. ΟΥ. 22. 
γΟ]. 2, Ρ.6 : Ἥκουσιν εἰς τὸν βίον αὐὖ- 
λούμενοι καὶ ἀδόμενοι καὶ μεθύοντες. 

ἥλω] Ἐδάθπὶ ἴογγηε οτὐπΠΔ Δ8]06 Γᾶ, 
αἴ186 Θϑύ 5. 5. σοπ]πηρίοιν ΑΠΔΡ. 4, 4; 
21, δ ρ] αυῦτι8. 8118. Ἰοοῖ8. ΟΠ} [ΟΥΤη8 
ΒοΙαἴα ΔΟΥΪΒΌ οὖ ρουίθοῦ αἰζθγηδῦ δραὰ 
Χοπορβιοπίοπη, αὐ ἀρυὰ δαπάθιῃ νᾶ- 
ταῦ, ᾿πίου' ἤνοιγον οἱ ἀνέῳγον. 
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ϑ Ψ Ν ᾽ὔ " Ἂς, Ψ Ὁ 

οεἰληφότες. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, καὶ ἐπὶ θύρας οὐδεὶς ἧκε [5] 
Ἄ, δὶ Ν : 

πλὴν οἵπερ καὶ συνεδείπνουν, καὶ τὸ στρατόπεδον ἤκουε 
Ἂν 3 σι ΄- ΄ ,7 Ν 

κενὸν εἶναι τῶν Μήδων καὶ τῶν ἱππέων, καὶ ἑώρα, ἐπειδὴ 
53“. κα “ 5᾽ὕ 3 σ΄ εἶ ΕῚ ΄ι “ 7 

ἐξῆλθεν, οὕτως ἔχοντα, ἐνταῦθα δὴ ἐβριμοῦτό τε τῷ Κύρῳ 
΄“ 7 ΄“ 4 Ἂς 2, ΒΥ 

καὶ τοῖς Μήδοις τῷ καταλιπόντας αὐτὸν ἔρημον οἴχεσθαι, 
3 : Ἶ “ Ἂ 3 7 ΄σ' 

καὶ εὐθὺς, ὥσπερ λέγεται ὠμὸς εἶναι καὶ ἀγνώμων, τῶν 
4 7 Ν ’ Ἂν, πῃ Υ ΄ 

παρόντων κελεύει τινὰ λαβόντα τοὺς ἑαυτοῦ ἱππέας πορεύ- 
“4 Ν “. ’, 

εσθαι ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ ἀμφὶ ἵζῦρον στράτευμα καὶ 
, ’, 2 Ἁ 57 5. ΩΝ Ἂ “᾿ ων 

τΙολέγειν τάδε. ᾿Ωιμην μὲν ἐγωγε οὐδ ἂν σε, ὦ Κῦρε, 
΄“ν ν 7 “κι. Ἂ ΄“ ἵν 

περὶ ἐμοῦ οὕτως ἀπρονοήτως βουλεῦσαι, εἰ δὲ Κῦρος οὕτω 
’ Ἂ σ΄ 53 ω “ ν “7 

γιγνώσκοι, οὐκ ἂν ὑμᾶς, ὦ Μῆδοι, ἐθελῆσαι οὕτως ἐρημον 

ἐμὲ καταλιπεῖν. καὶ νῦν, ἂν μὲν Κῦρος βούληται, εἰ δὲ μὴ, 

ΤΙ ὑμεῖς, τὴν ταχίστην πάρεστε. ταῦτα δὴ ἐπέστειλεν. ὁ δὲ 
ΦΥΨΆ, 

ταττόμενος πορεύεσθαι ἐφη, Καὶ πῶς, ὦ δέσποτα, ἐγὼ 
32) Ν ΄“ 

εὑρήσω ἐκείνους ; “Ὅπῃ δὲ Κῦρος, ἔφη, καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 
5.15 ἃ 3 7 “ Χ 75 5᾽ 3 ’ 3 ͵ 

ἐφ οὺς ἐπορεύοντο. τι νὴ Δί, εφη, ἀκούω ἀφεστηκο- 
“ ,ὔ ς , Ἂ Ἀπό “ “ 3) 

τας τῶν πολεμίων Ὑρκανίους τινὰς καὶ ἐλθόντας δεῦρο οἱ- 
“ 4 Ἁ σι » 

12 χεσθαι ἡγουμένους αὐτῷ. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ἹΚυαξάρης 
λὺ ἀλλ Ἵ, “ Κ ͵ 3 ΤΩ “- ΟΡ 9 εἴ; 5 “- 

πολὺ μᾶλλον ἐτι τῷ ἵζυρῳ ὠργίζετο τῷ μηδ εἰπεῖν αὐτῷ 
υ ὶ πολλῇ δῇ μᾶλλον ἔπεμπεν ἐπὶ τοὺς Μή- ταῦτα, καὶ πολλῇ σπουδῇ μ πεμπεν ἐπὶ τοὺς ΝΙη 

ε » Ἀν 3, ἢ) 

δους, ὡς ψιλώσων αὐτὸν, καὶ ἰσχυρότερον ἔτι ἢ πρόσθεν 

[6] 

9. θύρας] θύραις Α.Ὁ. 
ογαϑι α. καὶ τὸ] καὶ α. 
μόνως ΔΑ... σοΥΓ. 5. ν. Τ΄ 
οὕτω (ἃ. ΟΟΥΤ. ᾿πἶτα ν.Υ. 
τως Οἴη. Α. 8]. τη. 1η1010 νούβαβ δα. α. 
γε Ψαυηΐ. 11. ἀπέστειλεν Α. 

κύρου α. 

9. ἐπὶ θύρας] Ῥογία Ὠϊς οὖ 81}0] 5Ε6 06 
ἃρυα Χρη. τηοτα Οτιθηύα!πιτη, πὖ Ποα]6 
δρᾶ Τυχοαβ, ΡΓῸ αὐΐα 8. γορῖα, αἴλδ8 
ΟἿΠῚ ΡΟΓΒΟΠΔ ΡΓΠΟΙΡΙΒ ἴῃ Ἰοοδ αὐ δΟΥ]8, 
οὐϊαπη οαδβίγα, τηϊσταῖ. Υ'. 84 1, 2, 2 
ΗἩΠΤΟΗ. 

τῷ καταλιπόντας) τῷ ἸἰοΙΌΤΩ 516 εϑΐ 
5.12. Ὁοηΐ, Ηεϊηδοτῇ. δὰ Ῥμαάοη. 
Ρ-.τό. ΞΟΗΝ. 

ὠμὸς] Οὐοηΐ. 5. 10. 
10. εἰ δὲ μὴ] Υ. δα 75.» 54. 

Ὅπῃ δὲ] Ῥαγίου]ο βὶς 1η το- 
σι πα, ΡοΒὶ ἴθ ΘΧ Θ ΠῚ Ρ]ἃ ορΡῃ. (Βα. 
Ἂν 28: Κρέοντος ἢ σοῦ ταῦτα τἀξευ- 
ρήματα "τ- Κρέων δέ σοι πῆμ᾽ οὐδὲν, 

ἀλλ᾽ αὐτὸς σύ σοι, οὖ 8118 αὐὐα]πητι5 δα 
ΘίΘΡἢ. ΤἼΏΘ8. ν. Δέ. 

γιγνώσκει Α. ῬΓ. 

οἵπερ] ι ΒΌΡΕΥ ρ οἱ ἃ νε] ἴα]6 αα]α ροβύ πος 
καταλιπόντα Α.ἃ. ΡΥ. καὶ ἀγνώμων] ἀγνω- 

1ο. οὕτως ἀπρονοήτως] οὕτως Α. 
ὑμᾶς] ὑ ὑμᾶς γε πηΐ. οὕ- 

κῦρος] ὁ κῦρος Ὁ. ἤν νὸς ὑμεῖς 
αὐτῷ Τὰ.Εν, αὐτῶν Δ. 

Ὅτι] (ἴθοπ. 1, 6: Καὶ κτήματα αὐ- 
τῶν φήσομεν εἶναι τοὺς ἐχθρούς ;---ΨῪε- 
λοῖον μεντὰν εἴη εἰ ὁ τοὺς ἐχθροὺς αὖὔ- 

ξων προσέτι καὶ μισθὸν τούτου φέροι. 
γεν τοι ἡμῖν ἐδόκει οἶκος ἀνδρὸς 
εἶναι ὅπερ κτῆσις. ἴὐίτοσιια Ἰοςο ὅτι 
8 ῬΙΙΟΓΘΠῚ ᾿ΠΓΘΙΓΟρ  ]ΟΏΘΙη ΤΘίουθΓ 
815 αὐ εὰ8 τα αῦ γαθοηθηη. (Οὐηΐ, 
ἰηΐγα 7.1, 42. 

ἡγουμένους αὐτῷ) ΠΥ οδΠΙ ἀαοθ- 
Ῥαπΐ γγατῃ σοπίτγω ᾿οβίθϑ, ἃ απ 18 
1051 ἀἸβοθββιοόπθιῃ [θοογαηῦ. 5ΟΌΗΝ. 

12. τῷ μηδ᾽ εἰπεῖν] Κ. 5.9. 5ΟΗΝ. 
ἀπεκάλει) (ΟηΓ. 24, 25, 6120. ΛΏΔΡ. 

ἢ, 3. 835. ϑυϊάδβ: ᾿Απεκάλει, ἀντὶ 
τοῦ ἀνεκάλει, μετεπέμπετο. "Ξενοφῶν. 
5ΟΗΝ. 
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τοῖς Μήδοις ἀπειλῶν ἀπεκάλει, καὶ τῷ πεμπομένῳ δὲ 
ἠπείλει, εἰ μὴ ἰσχυρῶς ταῦτα ἀπαγγέλλοι. 

χά τ Ὸ μὲν δὴ πεμπόμενος ἐπορεύετο ἔχων τοὺς ἑαυτοῦ ἱπ- 
πέας ὡς ἑκατὸν, ἀνιώμενος ὅτι οὐ καὶ αὐτὸς τότε ἐπορεύθη 
μετὰ τοῦ Κύρου. ἐν δὲ τῇ ὁδῷ πορευόμενοι διασχισθέντες 
τρίβῳ τινὶ ἐπλανῶντο, καὶ οὐ πρόσθεν ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ 
φίλιον στράτευμα πρὶν ἐντυχόντες ἀποχωροῦσί τισι τῶν 
᾿Ασσυρίων ἠνάγκασαν αὐτοὺς ἡγεῖσθαι: καὶ οὕτως ἀφι- 
κνοῦνται τὰ πυρὰ κατιδόντες ἀμφὶ μέσας πως νύκτας. 

14 ἐπεὶ δ᾽ ἐγένοντο πρὸς τῷ στρατοπέδῳ, οἱ φύλακες, ὥσπερ 
εἰρημένον ἣν ὑπὸ Κύρου, οὐκ εἰσαφῆκαν αὐτοὺς πρὸ ἡμέ- 
ρας. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ὑπέφαινε, πρῶτον μὲν τοὺς μάγους κα- 
λέσας ὁ Κῦρος τὰ τοῖς θεοῖς νομιζόμενα ἐπὶ τοῖς τοιούτοις 

15 ἀγαθοῖς ἐξαιρεῖσθαι ἐκέλευε. καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ ταῦτα εἶχον" 

[7] 

« Χ 4 5 357 « Χ 

ὁ δὲ συγκαλέσας τοὺς ὁμοτίμους εἶπεν, Ανδρες, ὃ μεν [8] 
θεὸς προφαίνει πολλὰ καὶ ἀγαθά: ἡμεῖς δὲ οἱ Πέρσαι ἐν 
τῷ παρόντι ὀλίγοι ἐσμὲν ὡς ἐγκρατεῖς εἶναι αὐτῶν. εἴτε 
γὰρ ὁπόσα ἂν προσεργασώμεθα, μὴ φυλάξομεν, πάλιν 
ταῦτα ἀλλότρια ἔσται" εἴτε καταλείψομέν τινας ἡμῶν αὐ- 
τῶν φύλακας ἐπὶ τοῖς ἐφ᾽ ἡμῖν γιγνομένοις, αὐτίκα οὐδε- 

«μίαν ἰσχὺν ἔχοντες. ἀναφανούμεθα. δοκεῖ οὖν μοι ὡς τά- 
χιστα ἰέναι τινὰ ὑμῶν εἰς “Πέρσας καὶ διδάσκειν ὃ ἅπερ ἐγὼ 
λέγω, καὶ κελεύειν ὡς τάχιστα πέμπειν στράτευμα, εἶπερ 
ἐπιθυμοῦσι Πέρσαι τὴν ἀρχὴν. τῆς ᾿Ασίας αὐτοῖς καὶ τὴν 

τη κάρπωσιν γενέσθαι. ἴθι μὲν οὖν σὺ, ἔφη, ὁ ο πρεσβύτατος, 
“καὶ ἰὼν ταῦτα λέγε, καὶ ὅτι οὺς ἂν πέμπωσι στρατιώτας, 
ἐπειδὰν ἔλθωσι παρ᾽ ἐμὲ, ἐμοὶ μελήσει περὶ τροφῆς αὐτοῖς. 

12. τοῖς αὐτοῖς Α.α. ἀπεκάλει (Οὐ. ἐπεκάλει Α.α. καὶ] καὶ ροβύ πος 
αεἸ]οεῖ ἃ. τ. 13. ὅτι οὐκ ἐπορεύθη μετὰ α. διασχισθέντες διασχιζο- 
μένων ὁδῶν ἃ. τηρ΄. Τ. φίλον Α. 15. οἱ πέρσαι Βοίμι8Β. [ΓΔΌΥῚ ὦ 
πέρσαι. ὡς] ὥστε Ε. πηρ. Τ΄. ὁπόσα ῬΟρΡΡο. ὁποῖα Α.α. ὅσα πηΐ. 
κατεργασώμεθα (. 5: ν. Ὑ- φυλάξωμεν Ε. καταλείψωμεν α. 
ἐφ᾽] ὑφ᾽ ΕΗ. ἀναφαινούμεθα ἃ. Ῥγ. τ6. κελεύειν ὡς] κελεύειν 
ὥσπερ α., περ Ῥαμοί8: ποΐδῃϑ8 Γ΄. κάρπωσιν] ῬΟΙ]]αχ ἡ. 140. 17. ἴθι 
μὲν] ἴοιμεν Α. αὐτοῖς Δ. αὐτῶν, 56 τῶν ἴῃ τὰ8, (α., αὐ [,. ὧν ΠΟΥ. 

ἀμφὶ μέσας πως] ΑΠπδὉ. 6, 2, 17: {πῖυ8. Νάπι 8118 ταῦϊο Ἰοοὶ Ἰηἴτα 8. 22. 
Κατὰ μέσον πως τῆς Θράκης. ΒΟῊΝ, αάοπι οσοηΐαβα 4, 5, 52; 6, 2, 41, 5]- 

14. τοὺς μάγους] Μοάοτιαη. Μ΄. δῇ τη] ζογα 6 ρθοσδίμτηῃ 4, 5.1 
8,1,22. 1)6 τη 610 ἐξαιρεῖσθαι ἘΠ 5. 5: Ὡς 17. τροφῆς αὐτοῖς] Τπυς. 1, 5: Τοῖς 

15. ὦ Πέρσαι] οἱ Πέρσαι τεοῖα Βο- ἀσθενέσι τροφῆς" 4, 6; 8, 57. 

[9] 
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ἃ δ᾽ ἔχομεν ἡμεῖς, ὁρᾷς μὲν αὐτὰ, κρύπτε δὲ τούτων μηδέν. 
ὅ τι δὲ τούτων ἐγὼ πέμπων εἰς Πέρσας καλῶς καὶ νομίμως 
ποιοίην ἂν, τὰ μὲν πρὺς τοὺς θεοὺς τὸν πατέρα ἐρώτα, τὰ 
δὲ πρὸς τὸ κοινὸν τὰς ἀρχᾶς. πεμψάντων δὲ καὶ ὀπτῆρας 
ὧν πράττομεν καὶ φραστῆρας ὧν ἐρωτῶμεν. καὶ σὺ μὲν, 
ἔφη, συσκευάζου καὶ τὸν λόχον προπομπὸν ἄγε. 

7 ᾿ Χ ἠῴ ΄' “ ᾿Ὧ 

ι8 ἊΕκ τούτου δὲ καὶ τοὺς Μήδους ἐκάλει, καὶ ἅμα ὁ παρὰ [9] 
τοῦ Κυαξάρου ἄγγελος παρίσταται, καὶ ἐν πᾶσι τήν τε 
πρὸς Κῦρον ὀργὴν καὶ τὰς πρὸς Μήδους ἀπειλὰς αὐτοῦ 
ἔλεγε: καὶ τέλος εἶπεν ὅτι ἀπιέναι Μήδους κελεύει, καὶ εἰ 

19 Κῦρος μένειν βούλεται. οἱ μὲν οὖν Μῆηδοι ἀκούσαντες τοῦ 
᾽ ἴω Ἅ ΄σ΄ Χ “ 

ἀγγέλου ἐσίγησαν, ἀποροῦντες μὲν πῶς χρὴ καλοῦντος ἀπει-- 
θ “ 7 δὲ “- το. χ “ « “- γλλ 

εἰν, φοβούμενοι δὲ πῶς χρὴ ἀπειλοῦντι ὑπακοῦσαι, ἄλλως 
Ν 3 ΄ Ἂ 5 “ 3 ζω «ες Ἂ ΄“- 5 3 3 

2οτε καὶ εἰδότες τὴν ὠμότητα αὐτοῦ. ὁ δὲ Κῦρος εἶπεν, Αλλ' [το] 
Ν Ω ͵ “ Χ 3, ’ὔ 

ἐγὼ, ὦ ἀγγελέ τε καὶ Μῆδοι, οὐδὲν, ἔφη, θαυμάζω εἰ Κυα- 
“ δ Ν »» 7.3 ὯΝ 5 Ν » »ῸΝ 

ξάρης, πολλοὺς μὲν πολεμίους τότ᾽ ἰδὼν, ἡμᾶς δὲ οὐκ εἰδὼς 
7ὔ - “- ς “ Ν 

ὅ τι πράττομεν, ὀκνεῖ περὶ ἡμῶν καὶ περὶ αὑτοῦ" ἐπειδὰν 
Ν 5) Χ Ἅ - 77 Ε ΄ 

δὲ αἴσθηται πολλοὺς μὲν τῶν πολεμίων ἀπολωλοτας, 
Ψ, Ἁ Υ, “ Ἁ Ἅ ς 

πάντας δὲ ἀπεληλαμένους, πρῶτον μὲν παύσεται φοβου- 
5, 7] “σι 32᾽ ς 7 

μενος, ἔπειτα γνώσεται ὅτι οὐ νῦν ἔρημος γίγνεται, ἡνίκα 
ς Υ͂ 3 ΄-“ Νς ΕῚ ν᾽ 3 Ν 3 ᾿ ΕῚ Ἁ 

21 οἱ φίλοι αὐτοῦ τοὺς ἐκείνου ἐχθροὺς ἀπολλύασιν. ἀλλα 
Ν 7 ᾽7ὔ σι 7 3 “ “ 

μὴν μέμψεώς γε πῶς ἐσμεν ἄξιοι, εὖ τε ποιοῦντες ἐκεῖνον 
᾿ - ᾽ Χ Χ “- 

καὶ οὐδὲ ταῦτα αὐτοματίσαντες: ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἐκεῖνον 
Υ ἔχο » ΄ ε ΄- 3 “- ’7ὔ “ ε “- 

πείσας ἐᾶσαί με λαβόντα ὑμᾶς ἐξελθεῖν τάδε ποιῶ" ὑμεῖς 
Ἁ ἴω “ Ψ 7 χ δὲ οὐχ ὡς ἐπιθυμοῦντες τῆς ἐξόδου ἠρωτήσατε εἰ. ἐξίοιτε 

- ἴω ΤΩΝ ΄“ » " ὦ ἅδον Ἐν 7 ᾿ ΕῚ Υ̓ 

καὶ νῦν δεῦρο ἥκετε, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐκείνου κελευσθέντες ἐξιέναι 

κρύπτε] κρύπτηται (αὐ. ΠΟΥΤ. 5. ν.γ. μηθέν Α. ποιοίην] μ 5. Υ. Ἰηΐ6Υ οἱ 
εἴ η Β. τὸ] τὸν Α.α. ὀπτῆρας] ΡΟΙ]]ῸΧ 2, Ρο. ἐλ τ Α.Ὁ. δοΥτγ. 
5... Τ΄Ψ προπομπὸν] πρῶτον Δα. ΘΟΥΤ΄. Τηρ΄. Τ΄. 8, δὲ] δὴ ΑΟ. 
ΘΟΥΓ, ἘΞΎΥΤΕ. παρὰ οἵη. α. καὶ εἰ] εἰ καὶ (ὰ. 5.ν.Ὑ. το. μὲν] μὲν 
οὖν Δ.Ὁ., ΡΌΠΟΙ8 ΠοΐδηΒ οὖν τ΄ ἀπειλοῦντι] εἰ ἴῃ 1, ἃ. 20. οὐ- 
θὲν Α. περὶ ἡμῶν] περὶ αὐτῶν Δ. αὐτοῦ Α.α. Ταῦτ] ἀπολλύουσιν, 
ἀπολύουσιν 6. ΡΓ. 21. πέμψεως Δ. γε] τε Δ.α. τε] γε Δι. 
ἀλλ᾽ ὑπ᾽] ἀλλ᾽ οἵη. Α.(. ρνυ. 

τὸν πατέρα] ῬΘΠ65 ααετη, αὖ ἴεγ8 ἰῇ μηνυτάς. ΦΕΤΙΝ, Ἐραὶϊ 5, 4: 40. 
ΤΘΡῺΪΒ. ΟΠ 8 ΔΗΓ 618, ΒΘΟΓΟΥΙΙΠῚ τὃ. μένειν] ΤΙ 6]]Προηάπιτη αὐτούς. 
ογδῦ ΟΠ] Ϊτὴ βιπηπηδ ρΡοίθβίαβ οἱ δα- 10. τὴν ὠμότητα] οηΐ. 5. 9. 
ΤηἸηἸδίγαο. ΘΟῊΝ. Οὐοηΐ. ὃ, 5, 26. 20. ἀπολλύασιν]) Υ. δά 6, 4, 6. 

ὀπτῆρας] ὕ ϑρατγίδηϊ εὶρ. μαςρά. 21. αὐτοματίσαντες ΘΧ ᾿00 ἶρ50 Ισ60 
13, δ' Ματῖβ ᾿πίθυργοίαυι νἸἀθίαν ἀφ᾽ ἑαυτῶν 

φραστῆρας] ἨβΥΟΠ τ ᾿Ἰη ογργοίαί αν τὶ πράξαντες. ΟΗΝ, 
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ὅτῳ ὑμῶν μὴ ἀχθομένῳ εἴη. καὶ ἡ ὀργὴ οὖν αὕτη σάφ᾽ 
οἶδα ὑπό τε τῶν ἀγαθῶν πεπανθήσεται καὶ σὺν τῷ φόβῳ 

22 λήγοντι ἄπεισι. νῦν μὲν οὖν, ἔφη, σύ τε, ὦ ἄγγελε, ἀνά- 
παυσαι, ἐπεὶ καὶ πεπόνηκας, ἡμεῖς τέ; ὦ Πέρσαι, ἐπεὶ 
προσδεχόμεθα πολεμίους ἤτοι μαχουμένους γε ἢ πεισομέ- 
νους παρέσεσθαι, ταχθῶμεν ὡς κάλλιστα" οὕτω γὰρ ὁρω- 

͵ 

μένους εἰκὸς πλέον προανύτειν ὧν χρήζομεν. σὺ δ᾽, ἐφη, ὁ ᾿ 
τῶν Ὑρκανίων ἁ ἄρχων, ὑπόμεινον προστάξας τοῖς ἡγεμόσι 

οατῶν σῶν στρατιωτῶν ἐξοπλίζειν αὐτούς. ἐπεὶ δὲ ταῦτα[τ1] 
᾽ὔ ΠῚ - 4 “ ᾿ «ε ἴω 3 Χ ἣ 

ποιήσας ὁ Ὕρκαάνιος προσῆλθε, λέγει ὁ Ἰζῦρος, ᾿ἔγω δε, 
57 Ἂ Ἔ ΄ Ψ » Υ͂ “ » “ ΄ 

ἐφη, ὦ Ὕρκανιε, ἥδομαι αἰσθανόμενος ὅτι οὐ μόνον φιλίαν 
3 Ἷ ΄ 5 εἶ Ν ῇ ἴα “, 

ἐπιδεικνύμενος πάρει, ἀλλὰ καὶ σύνεσιν φαίνει μοι ἔχειν. 
Ὡς ὦ ΄, ὩΨΎΟΣ 3. ἢ “ 3 7, Ν 

καὶ νῦν ὅτι συμφέρει ἡμῖν ταὐτὰ δῆλον" ἐμοί τε γὰρ πο- 
’7ὕ Υ̓͂ ’ “-“ 7 »} Δ , 

24 λέμιοι ᾿Ασσύριοι σοί τε νῦν ἐχθίονές εἰσιν ἢ ἐμοί: οὕτως 
53 ω ϑ ’ὔ ὔ “- δ ἴω ῇ 

οὖν ἡμῖν ἀμφοτέροις βουλευτέον ὅπως τῶν μὲν νῦν παρόν-- 
7] [. ΄ Ψ' “ : Ἶ 

των μηδεὶς ἀποστατήσει ἡμῖν συμμάχων, ἄλλους δε, ἐὰν 
δυνώμεθα, προσληψόμεθα. τοῦ δὲ Μήδου ἤκουες ἀποκα- 
λοῦντος τοὺς ἱππέας" εἰ δ᾽ οὗτοι ἀπίασιν, ἡμεῖς “μόνοι οἱ 

25 πεζοὶ μενοῦμεν. οὕτως οὖν δεῖ ποιεῖν ἐμὲ καὶ σὲ ὅπως ὁ 
΄“ - Ν ᾿ 9 ς “ Ψ 

ἀποκαλῶν οὗτος καὶ αὐτὸς μένειν παρ᾽ ἡμῖν βουλήσεται. 
Χ Ν 5 ΟΝ Χ Ν δ᾽ »ὺ ᾧ Ἕ Ἄ 

σὺ μὲν οὖν εὑρὼν σκηνὴν δὸς αὐτῷ ὅπου κάλλιστα διάξει 
Ά Ἁ Ἧ ΒΥ 3 ᾿ 3 3 ᾽ς » “'ἰ 

πάντα τὰ δέοντα ἔχων" ἐγὼ δ᾽ αὖ πειράσομαι αὐτῷ ἔργον 
’ “ Χ 5. Ν Ἐ Υ͂ ΡῈ τὰ ῳ ἘΗΣ 

τι προστάξαι ὅ τι αὐτὸς ἥδιον πράξει ἢ ἄπεισι" καὶ δια- 
Ἃ δὰ “ ,ὔ Ν ζω σ΄ 

λέγου δὲ αὐτῷ ὁπόσα ἐλπὶς γενέσθαι ἀγαθὰ πᾶσι τοῖς 
7 Ἃ “οι, 9 3 7 ͵ κ : 

φίλοις, ἢν ταῦτ εὖ γένηται: ποιήσας μέντοι αὐτὰ ἧκε 
’͵ 

πάλιν παρ᾽ ἐμέ. 

ἀχθομένων (ἃ. ΟΟΥ. 8. ν.Ὑ΄. αὐτὴ ἃ. ΡΥ. ῬῈ; ἡμεῖς Ε, ὑμεῖς Α. τ 
πλέον] πλέονα Α. πλείονα ἃ. 
ΤΑῚ] ξύνεσιν. 
4 8Π1 ῬΥ. ὑμῖν Α. 
οὖν Α.6. ρν. συμμαχῶν Ἀ. 
ἀπιᾶσιν ΑΔ... αὶ πῶς 8αά. 5. νΟΤ. 
πάντα τὰ ὃ. ἔχων] ἕξει πάντα τὰ δέοντα Ἀ.Ε. 
διαλέγου δὲ οτα. Α.Ε. τηρ᾿ ΤΥ. 

πεπανθήσεται) Ἠρτῃ. 1]. Α, 81: Εἰ- 
περ χόλον καταπέψῃ. ΗΝ, 

22. ὑπόμεινον προστάξας] ΟΡοΙΓΘ 
ΡῬοβίψυδιη Πηρογᾶνοῖβ ἐξοπλίζεσθαι 
ἰΔης]ἢ, ΠΟΗ τάττεσθαι. 

223. σύνεσιν] 1)6 ἔογτηᾶ ξύνεσις Δ|16 ἃ 
ἃ Χοπορῃοηΐθ, ββα οἴϊδπι 81101 οἱ 1]- 
Ἰαΐα, ΟΑἸΧΙῚ ῥγοῖ, δὰ πα), Ρ. γἹ]}}, Ἰχ. 

23. ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ Α.(α. σοΥΓ. 8.0. 
ΓΑΡΥΪ φαίνῃ, τιἰδὶ αυοᾶ Β. ῃ αἰταιπθηΐο ΡδΆ]10Ὸ εἰστίοὶ 

ταῦτα ΔΑ... σΟΥΥ. τηρ΄. Γ. 
ἄλλοις α.. ρΡγ..» αὐ νἀ εἴα. 

24. οὖν ἡμῖν] ἡ ἐν 
ἐὰν] ἂν Α.α 

25. δεῖ] ἀεὶ Α.Ο. “ἢ διάξει 
ἢ ἄπεισι οτη. καὶ 

αὐτῷ ] πάντα τὰ δέοντα αὐτῷ Α.Ο, τ ΚΠ] ἂν Α.Οα. 

1701 δά άογε Ἰἰοθῦ ξυνιέναι δηΐα δόξῃ 1]- 
Ἰαΐατη Ατϊβίοίθ! ΕΠΏ. ΝΟ. 7, 11, Ρ. 
1143. 12 66. ΒΕκΚΚ., αὶ 1166 πὶ 8:6- 
Ῥὶαβ Θχρηῦ ζουτηδπη 11116 οὐ 8|101 αρπὰ 
Ασ]βίοίθιθη οὔτ δ]ΐογα ῬῈῚ 1 Ὀγδιῖο- 
ΥΌΓΙΩ ἸΠΟΌΤΙΔ πη Δ] ΓΟ δ ΐθ η. 

24. οὖν ἡμῖν] ἡμῖν [ογία858 46]Θ ΠΠΠ]. 
258. ἐλπὶς γενέσθαι] Υ. δα 2, 4: 23. 

Ο 2 
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Ὁ μὲν ᾿ δὴ Ὑρκάνιος τὸν Μῆδον ᾧχετο ἄγων ἐπὶ [19] 
σκηνήν" ὃ δ᾽ εἰς Πέρσας ἰὼν “παρῆν συνεσκευασμένος" ὁ 
δὲ Κῦρος αὐτῷ ἐπέστελλε πρὸς μὲν Πέρσας λέγειν ἃ καὶ 
πρόσθεν ἐν τῷ λόγῳ δεδήλωται, Κυαξάρῃ δὲ ἀποδοῦναι 
τὰ γράμματα. ἀναγνῶναι δέ σοι καὶ τὰ ἐπιστελλόμενα, 
ἔφη, βούλομαι, ὃ ἵνα εἰδὼς αὐτὰ ὁμολογῇς; ἐάν τί σε πρὸς 
ταῦτα ἐρωτᾷ. ἐνῆν δὲ ἐν τῇ ἐπιστολῇ τάδε. 

Κῦρος Κυαξάρῃ χαίρειν. ἡ ἡμεῖς σε οὔτε ἔρημον κατελί- 

πομεν" οὐδεὶς γὰρ, ὅταν ἐχθρῶν κρατῇ, τότε φίλων ἐ ἔρημος 
γίγνεται" οὐδὲ μὴν ἀποχωροῦντές γέ σε οἰόμεθα ἐ ἐν κινδύνῳ 

καθιστάναι: ἀλλὰ ὅσῳ πλέον ἀπέχομεν, τοσούτῳ πλείονα 
Ν 5 ΄’ ἴω 7] 3 Ν [2 3 ,ὔ 

2ὃ σοι Τὴν ἀσφαλειαν ποίειν νομίζομεν" οὐ γαρ οι εγγυτατὰα 
σ΄ 7 ὑή ἴω Χ ’ὔ 

τῶν φίλων καθήμενοι μάλιστα τοῖς φίλοις τὴν ἀσφάλειαν 
χ Ν ἐν 7 Ψ, 

παρέχουσιν, ἀλλ᾽ οἱ τοὺς ἐχθροὺς μήκιστον ἀπελαύνοντες 
- Ν ΄ “ , ΤΌΝ 

20 μᾶλλον τοὺς φίλους ἐν ἀκινδύνῳ καθιστᾶσι. σκεψαι δὲ 
οἵῳ ὄντι μοι περὶ σὲ οἷος ὧν περὶ ἐμὲ ἔπειτά μοι μέμφει. 
ἐγὼ μέν τ σοι ἤγαγον συμμάχους, οὐχ ὅσους σὺ ἔπεισας, 
ἀλλ᾽ ὁπόσους ἐγὼ πλείστους ἐδυνάμην: σὺ δέ μοι ἔδωκας 

Ἂ 3 - , ,΄ “ἷ “-“ 7 “ "ἣν 

μὲν ἐν τῇ φιλίᾳ ὄντι ὅσους πεῖσαι δυνασθείην" νῦν δ᾽ ἐν 
ὩΣ ’ “,΄ » δ , 3 ἊΝ 7, ᾽ ΄- 

ΤΊ πολεμίᾳ Ὄντος οὐ τὸν θελοντα ἀλλὰ πάντας ἀποκαλεῖς. 

20 καὶ γὰρ οὖν τότε μὲν μην ἀμφοτέροις ὑμῖν χάριν ὀφεί- 

λειν' νῦν δὲ σύ μ' ἀναγκάζεις σοῦ μὲν ἐπιλαθέσθαι, τοῖς 

26. σκηνὴν] σκηνῆς Δ... ργ., ροϑύ αποα ἵν᾽ δα. Α., ογαϑβὶ α. 
κυαξάρει (ἃ. ΠΟΥ... Ρ᾿. Τογΐαθ886 -η. εἰ- ασμένα Α.α. ρύ. ἐπέστελε Ἀ. ΡΥ. 

δῇς αὐτὰ ὁμολογήσει Α. οὐ πα ἀπ16 (α. ΡΥ. ν ΒΌΡΘΓ εἰ Β. 
σε οπη. (. 5. ν. Υ. 

ἐχθρῶν] τῶν δῃηΐο ποῦ α. 8.ν.Ὑ.Ψ σε] σου ἃ. 
27. κυαξάρῃ Εἰ. κυαξάρει Α.Ε. 
μεν Δ. καταλείπομεν ἃ. 
ΘΟΥΤ., Δα αἸο τποχ σε δηΐθ καθιστάναι 8. ν.Υ. 

πλείονα] πλέονα Δ. α. 
ἔπεισας] ἐποίησας Ε. 5. ν. Τ. 
830. φόμην Α. 

466. ἃ. 5. ν.Υ. 
οὗς Α.(. σον. Π1ρ΄. Τ΄ 
δυνηθείην (α. ΠσΟΥΓ. τ. 

26. ἰὼν] [τατὰ85, Ῥτο[θοίασιβ. ΒΟΉΝ. 
πρόσθεν ἐν τῷ λόγῳ δεδήλωται] 

8. 17. Εδάριη ἔρυιαυ]ὰ 8, 1, 7, οἵ 
11Π1Ὸ ΑΠΑθα5818 ΠΌΥΟΤ ΠῚ. 41 πιιῆς 
Βαπῦ 2, 23» 4. 5, 7ζ. ὍΌὕἁὐδι᾽ ποὴ ἤΖδγοϑβ 
ἋἸΟΙ 1685. ουδηλτηδῦϊο], αὖ ΑἸχῚ Δα 1, 
1,1, ἰδοθυπηΐ, 566 παγγαίϊϊοηθηι, Ὁ]1-- 
τὶ θα5. ἀἰβραίανι Οὐ. α. με νν]5 Μαβοὶ 
(ἸΒ8Ξ: ὙΟΙ] ΣΡ Ρ. ἸΡ 5. 0 δἰ 6 πὶ 
Χο ΗΠ ( Ον ΥὩῚ: Αχρι οὗ 

ὅδε ὁ λόγος ἐγράφετο. Ἡεγοάοίαβ 
5. 20, 5: Τὰ δὲ χρημάτα ἣν ταῦ- 

συνεσκευ- 

ἂν Α.α. 
κατελίπομεν Ὁ, καταλίπο- 

οἰώμεθα ἃ. ΡΥ. πλέον] σου 
20. [ΔΡ11 μέμφῃ. ὅσους] 

ἠδυνάμην Δ.α. 
μ᾽] μὲν Δ.α. 

τα “μεγάλα, ὡς δεδήλωταί μοι ἐν τῷ 
πρώτῳ τῶν λόγων" ἤ, 902: Οὗτοι δὲ 
οἵτινες πρότερον ἐκαλέοντο ἐν τοῖσι 
πρώτοισι τῶν λόγων εἴρηται. Αὐ]ϑίοῦ. 
ῬοΙΙ. 8, 5. ἰηϊΐ. : Περὶ δὲ μουσικῆς 
ἔνια μὲν διηπορήσαμεν τῷ λόγῳ καὶ 
πρότερον" οὗ τ ἤη.: ᾿Αφέντες ἁ ὡς τέλος 
ἔχοντας τοὺς νῦν λόγους ἄλλην ἀρχὴν 
ποιησάμενοι λέγωμεν" ὯΘ ΓΒΟΘΗ ΙΟΙῸΒ 
ΤηθΙ Δ ΟΥΘ 1, νοι Ῥαιιβαη] τη. 

20. μοι---μοι] ὅ΄ΙἪΈΕ μέε---με 6, 4, 7. 
Υ. δὰ Δηδῦ. 6, ό, 20. 

“Ὡ 



ΒΕ ΟΛΘΣΥ, ΤΟ 

Ἀγ τ 5 , “ “ Ἀ 7 ᾽ 7 

δὲ ἀκολουθήσασι πειρᾶσθαι πᾶσαν τὴν χάριν ἀποδιδόναι. 
, ’ ΄, 3 Χ 

81 οὐ μέντοι ἔγωγε σοὶ ὅμοιος δύναμαι γενέσθαι, ἀλλὰ καὶ 
΄“- ’ 7 ᾽ 7, « ῇΓ 

νῦν πέμπων ἐπὶ στράτευμα εἰς Πέρσας ἐπιστέλλω, ὁπόσοι 
Ω ΚΝ » Ν “- “ δον σὰ 5 - 

ἂν ἴωσιν ὡς ἐμὲ, ἣν τι σὺ αὐτῶν δέῃ πρὶν ἡμᾶς ἐλθεῖν, σοὶ 
ς ΄’ 3 σ“ ᾺἋ 52 7 3 5. Ἃ Χ , 

ὑπάρχειν, οὐχ ὁπὼς ἂν ἐθέλωσιν, ἀλλ ὅπως ἂν σὺ βουλῃ 

42 χρῆσθαι αὐτοῖς. “συμβουλεύω δέ σοι καίπερ νεώτερος ὧϊ 
μὴ ἀφαιρεῖσθαι ἃ ἂν δῷς, ἵνα μὴ σοι ἀντὶ χαρίτων ἔχθραι 
ὀφείλωνται, μηδ᾽ ὅντινα βούλει πρὸς σὲ ταχὺ ἐλθεῖν, ἀπει- 
λοῦντα μεταπέμπεσθαι, μηδὲ φάσκοντα ἔρημον εἶναι ἅμα μ " ᾽ μι 

ἘΒῚ σ᾽ 3 λ ΄ο ῳ Χ ὃ ὃ ́ὕ 5 Χ “ο Ἁ 7 

πολλοῖς ἀπειλεῖν, ἵνα μὴ διδάσκῃς αὐτοὺς σοῦ μὴ φροντί- 
ε ΄- Ἁ ΄ “ σ ΄ 

43ζειν. ἡμεῖς δὲ πειρασόμεθα παρεῖναι, ὅταν τάχιστα δια- 
“ 3 Ὅ δα Ὁ 7] Ἂ 

πραξώμεθα ἃ σοί τ᾽ ἂν καὶ ἡμῖν νομίζομεν πραχθέντα 
ἣ , ᾽’ὔὕ 57 

κοινὰ γενέσθαι ἀγαθὰ. ἐρρωσο. 
ἫΝ “ τή 5, ἴς ω Ὄ 

Ταύτην αὐτῷ ἀπόδος καὶ ὁ τι ἂν σε τούτων ἐρωτᾷ, ἢ 
͵͵ ἦ. ν Ἁ 5 Χ 3 7ὔ ὅ ἐπ 

γέγραπται σύυμῴφαθι. καὶ γὰρ ἐγὼ ἐπιστέλλω σοι περὶ 
“ Ὁ 7 ΄ Ν ΄ 5 ᾿ Ἁ 

Περσῶν ἧπερ γέγραπται. τούτῳ μέν οὕτως εἰπε, καὶ δοὺς 
3 3 ἣ 

τὴν ἐπιστολὴν ἀπέπεμπε, προσεντειλάμενος οὕτω σπεύδειν 
[74 3 7 Ἁ ΄“ν 

ὥσπερ οἶδεν ὅτι συμφέρει ταχὺ παρεῖναι. 
᾽ ΄ ν τ ΕΞ ,ὕ ᾿ ΄, Ἢ 
Εἰκ τούτου δὲ ἑώρα μὲν ἐξωπλισμένους ἤδη πάντας καὶ [13] 

Ἂ Υ͂ Ἂν Χ ε 4 Ν Ἂ » Ν 

τοὺς Μήδους καὶ τοὺς Ὑρκανίους καὶ τοὺς ἀμφὶ 1Τὶ- 
γράνην᾽ καὶ οἱ Πέρσαι ἐξωπλισμένοι ἢ ἤσαν" ἤδη δέ τινες 

26 πλησιόχωροι καὶ ἵππους ἀπῆγον καὶ ὅπλα ἀπέφερον. ὁ 
δὲ τὰ μὲν παλτὰ ὅπουπερ τοὺς πρόσθεν καταβάλλειν 

5, Ὁ - 2, 5 ,ὔ Ν 

ἐκέλευσε, καὶ ἔκαον οἷς τοῦτο ἔργον ἣν ὁπόσων μὴ αὐτοὶ 
5... 7 δὰ "Ὁ Α; τ 7 ΄ Χ 

ἐδέοντο᾽ τους δ᾽ ἵππους ἐκέλευε φυλάττειν μένοντας τοὺς 

34 

80 

τι σὺ] τις Α. ἌΝ ῬΓ. θέλ. εἰ βούλει ΔΑ.Ὁ. χρῆσθαι 
2. συμβουλεύσω Α.α. 

21. καὶ οτη. α. 
ἀφαιρεῖσθαι] ει ἴῃ αὐτοῖς οτ. Α. 6. τηρ. Υ. 

τὰβ. οἵ 1π|. (. ἃ ἂν δῷς] ἢ ἂν δῶσιν Α.Ὁ. ργ. 34. προσεντ.] καὶ 
προσεντ. Α.α. ξυμφέρει (5., εἴ ἡ 8.0.1. 45. δὲ] δὴ Β. ἀπῆγον] 
ἀνήγαγον ἃ. ΠΟΥΤ. ἀνέφερον (υ- ὁπ. 46. ὅπουπερ] καὶ 464. σ. 
Εν , ἔκαον] ἔκαιον ἃ. ἔκᾳον (., εὖ καίειν 5... Ὑ΄ οἷς] εἰς Α. ἔρ- 
γον] τὸ ἔργον Α. ἐκελευσε Ταηΐ. 

21. πρὶν ἡμᾶς ἐλθεῖν εϑ0 ργἠμιδηιαην χωρος λέγε, οὐ πλησιόχωρος. Πρόσ- 
γοαάδθαπιι5. ΒΟΉΝ. χωώρος ΔῃδΔΌ. 5. 2. 0. οὖ ᾿ηἴτα 5. 3» 28» 

22. ὅντινα] ἰ,οοῖι5 οϑὺ δβργθρῖιβ δα 
ἀοοοπᾶδηῃ ρυ πα θηθίδτηῃ οἰνι]θη. Ηδυὰ 
5010 8ὴ αδαθοθαῦ Ῥθυβομδμη ΟὙΤΙΙ, 
αὕδΙην18 ΘΧΟιιβαίΟη6 καίπερ νεώτερος 
ὧν τι] εαἴρα Ογαχάγοιη. ΒΟΉΝ, Οοηῇ. 
5» 5» 11. 

25. πλησιόχωροι) '"ΓΠΟΠΊ85 : Πρόσ- 

Ὁστυαμηαιιθ παροὺ ῬοΟ]]χ 6, 115, οἵ 
Τ|δε 1 ῬΊδίΟΙΙ5: θα.) ».. 727. Ο, 9. 
Πλησιόχωρος ΑΥΒίορΠΔη685 οὐ Τπαο. 
ν. ΤΏ65. Βίβθρῃ. 

ἀπέφερον) ὅ1ο ἰηΐτα 5, 2, 326; 5, 2. 
25 7: 5; 834: 5ΟΗΝ. 

36. τοὺς πρευθοιὴ 45:8.» Δὲ 
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’ “Ψ ὔὕ 7 3 “ Ἂ » ,ὔ 

ἀγαγόντας ἕως ἄν τις σημήνῃ αὑτοῖς" τοὺς δ᾽ ἄρχοντας 
“ « ᾿ ᾿ς Ἔ " Ψ, ΄ 2, 

τῶν ἱππέων καὶ Ὑρκανίων. καλέσας τάδε ἔλεξεν. 
᾿Ανδρες φίλοι τε καὶ σύμμαχοι, μὴ θαυμάζετε ὅ τι πολ- [147 

λάκις ὑμᾶς συγκαλώ" καινὰ γὰρ ἡμῖν ὄντα τὰ παρόντα 
πολλὰ αὐτῶν ἐστιν ἀσύντακτα' ἃ δ᾽ ἂν ἀσύντακτα ἢ, 

’ “ 3 , ,7ὔ Ψ Ἂ ᾽' 

ἀνάγκη ταῦτα ἀεὶ πράγματα παρέχειν, ἕως ἂν χώραν 
4 ῷ Ν ΄ β κ ἅν ρου, εν Ν ΟΝ ΧΧΔ ΔΟΥῚ ΄, ΕἾ ͵ 

άβῃ. καὶ νῦν ἐστι μὲν ἡμῖν πολλᾶ τὰ αἰχμάλωτα χρὴη- 
ἊΨ 3... 9 3 “- δ Ἄ Ν 7 δον και 5 ἢ 

ματα, καὶ ἄνδρες ἐπ᾽ αὐτοῖς" διὰ δὲ τὸ μῆτε ἡμᾶς εἰδέναι 
“ Ψ ’ ε “ Ψ, 4 

ποῖα τούτων ἑκαστου ἐστὶν ἡμῶν, μήτε τούτους εἰδέναι 
Ν ς ’ὔ σι ΄ ἃ Ἃ Ν 

ὅστις ἑκάστῳ αὐτῶν δεσπότης, περαίνοντας μὲν δὴ τὰ 
᾽ Ἄ ΕΥ σι ΄ εν σι ᾿, 

δέοντα οὐ πάνυ ἔστιν ὁρᾶν αὐτῶν πολλοὺς, ἀποροῦντας δὲ 
ἕ Χ “- Ν ’ 53 Χ “ 27 

30 τι χρὴ ποιεῖν σχεδὸν πάντας. ὡς οὖν μὴ οὕτως ἔχῃ; διο- 
ὕ “ Ἁ » ἊΝ ,ὕ Ν 

ρίσατε αὐτὰ" καὶ ὅστις μὲν ἔλαβε σκηνὴν ἔχουσαν ἱκανὰ 
ἴω Ἁ Ν 7 Χ 

καὶ σῖτα καὶ ποτὰ καὶ τοὺς ὑπηρετήσοντας καὶ στρωμνὴν 
Ν “ 7 - ΄- ᾿) ἴω 

καὶ ἐσθῆτα καὶ τἄλλα οἷς οἰκεῖται σκηνὴ καλῶς στρατιω- 
Ἃ ἢ ω ᾿ 5ῸΝ 5, - ’ὔἅ δ Ν 

τικη, ἐνταῦθα μὲν οὐδὲν ἀλλο δεῖ προσγενέσθαι ἢ τὸν λα- 
ἤ 50. 7 σ“ “ ε » ν τὶ ν, τ τῷ 

βοντα εἰδέναι ὅτι τούτων ὡς οἰκείων ἐπιμέλεσθαι δεῖ: ὅστις 
3 5 ᾿ ’ὔ 7 7 “- “ 

δ᾽ εἰς ἐνδεόμενά του κατεσκηνησε; τούτοις ὑμεῖς σκεψάμενοι 
Ἂν. - ’, ᾽ν δ Ν Ν 5. ὦ 

4οτο ἐλλεῖπον ἐκπλήσατε. πολλὰ δὲ καὶ τὰ περιττὰ οἶδ᾽ ὁτι 
5), 7, ἣΝ [χ4 ΕΝ Ἃ Ν 

ἐσται" πλείω γὰρ ἀπᾶντα ἢ κατὰ τὸ ἡμέτερον πλῆθος 
εἶχον οἱ πολέμιοι. ἦλθον δὲ πρὸς ἐμὲ καὶ χρημάτων 

ταμίαι, οἵ τε τοῦ ᾿Ασσυρίων βασιλέως καὶ ἄλλων δυνα- 

37 

τις σημήνῃ]. τις σημάνῃ Α. τι σημάνῃ α. ΡΓ. τι σημανῇ (ΟΥΤ. 
δ᾽ ἂν ἀσύντακτα ἦ) ἢ ἢν Α.Ὁ. ρΡζ., σΟΥΥ. τηρ΄. Τ΄. 

28. αὐτῶν] ἑαυτῶν ἈΑ.(. 

ἔλαβε] ἐκέλευε Α. 
τἄλλ᾽ Φαηῖ. τὰ ἄλλα Α.α. 

του] που (. 5.ν. Τ᾿ 
40. ἀσσυρίου Δ.α. 

μαχοι σα. ἃ 
εἷς τὰ Α.Ὁ. ΡΓ 
Α.(. ΘσΟΥΓ. 5. ν. Ὁ. 
μνὴν (α. ΘΟΟΥΤ. 8. ν΄. ΓΤ. 
μελεῖσθαι «πη. δέοι Α.α. 
τούτοις ἃ... τούτους Α.ἃ. 

τῶν ἱππέων͵] ϑδ'ιαηΐ Μῆδοι, πὶ 6Χ 85. 
42 ΔρΡρατεί. 5ΌΗΝ, 

σημήνῃ] Ν. 88 4, 2, 12. Ὑπαςο, ἢ; 
50: Παρασκευάσασθαι ὅ ὅταν τις σημήνῃ. 

Ὑρκανίων] ἴ)6. ααἰθτιβ ν. ΒΈΡΓΑ 
ΕἼ 25. 1ΠῚῚ Δ ΕΣ; Ὁ. 12: 5.5: 5. ΖΒΟΝ,. 

320. οἰκεῖται] δε ἦη, εἰδι, αὐηυηδέγα- 
ἐπ. ῬτΟΡΥΙΘ οἰκεῖται οἶκος ; ἀεἰπαθ 

πόλις, ἱ. 6. σ οΥ δίατ, Δατηϊη]βίγαςου, 
οἰκονομεῖται. Οοηΐ, 5», 4,59. ΒΟΉΝ, 

εἰς ἐνδεόμενά του] ΤΔΡοΥπδουα ἴῃ 
ααϊρὰβ ἀθοδῦ δ]αυϊα δουὰη (188 
τη060 τηρηηογανοναΐ. ΖΕΤΙΝ, 

κατεσκήνησε) Ἐοτηᾶ κατεσκηνώκατε 
δὔβι οὐ πιθιιβ οϑῦ ἴθ σοι οῖθιιβ 6, 2, 2, 

,’ 

3 Ν 81: ξύμ- ἀεὶ (ἀ. ΠΟΥ. Υ. 
20. οὖν οτη. ἃ. ἔχη ] ἔχει 

καὶ τοὺς] καὶ (. 5. ν.Υ΄. στρο- 
οἰκεῖον (α. ΡΥ. ἐπι- 

κατεσκήνωσε Ε. 

ΑἸἼΔ0. 2, 2. τό, αἰΐογνῷ ΓΒ 5 ̓π ΟΙΏΠ1- 
Ὀπ5 οϑύ Αμδ. 7, 4,11, οὖ διπᾶδ ἰαπ- 
τὰ Δ]ίθγαση θυ ὈΘηΐΘ 2» 45» 232, Τὴθ- 

ποτ πβα 6 ἢ. ὍΣ 2, 2: Σ᾿ ἧ 
Ὠδαὰθ ἢϊς ἃ. πραὰθ ἢϊβί. αὐ. 4, 
5» 2, ὍὯΠῚ Β. ΡΓ. ΡῬΓΘΌΘΗΪ ὦ Ρ]ὰ8 
τ αθπάτπτη 810 ααδιη ᾿ἰηΐτα ὃ, 3, 34» 
οἴβὶ [ΟΥτηδο Πτ]15 1π ΘΟΙΏ ΡΟΒΙΪΟ οὗ 51π|- 
ΡΙΙοὶ εὐ νοὺ. σκήνωμα ἰοῦ βαπί ἀρπᾶ 
Χοηορῃοηΐθιη δ]ϊοβαιιθ Αἰδοοβ οχ- 
ΘτηΡ ]α αὖ 1 115 Ἰην 115. ΟῚ νἹ θαῦμα ἴῃ 
ΔΙ του πὴ πγτιϊαπ ἃ. 

40. οἵ τε τοῦ] [)6 ραγίϊουϊα Ὠϊς αὖ 7, 
28, μοβιίδ.ν. δα Η. ΟΥ. ἢ, 728 δὲ 

ΤΏθ8. Βιερα Υ. Τε, Ρ. τοι: 
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στῶν, οἱ ἔλεγον ὅτι χρυσίον εἴ) παρὰ σφίσιν ἐπίσημον, 
41: δασμούς τινας λέγοντες. καὶ ταῦτα οὖν κηρύττετε πάντα 

ἀποφέρειν πρὸς ὑμᾶς ὅπου ἂν καθέζησθε: καὶ φόβον ἐπι- 
τίθεσθε τῷ μὴ ποιοῦντι τὰ παραγγελλόμενα" ὑμεῖς δὲ διά- 
δοτε λαβόντες ἱππεῖ μὲν τὸ διπλοῦν, πεζῷ δὲ τὸ ἁπλοῦν, 

42ἵνα ἔχητε, ἤν τινος προσδέησθε, καὶ ὅτου ὠνήσεσθε. τὴν 
δ᾽ ἀγορὰν τὴν οὖσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ κηρυξάτω μὲν 
ἤδη, ἔφη, μ μὴ ἀδικεῖν μηδένα, πωλεῖν δὲ τοὺς καπήλους ὅ 
τι ἔχει. ἕκαστος πράσιμον, καὶ ταῦτα διαθεμένους ἄλλα 

43 ἄγειν, ὅπως οἰκῆται ἡμῖν τὸ στρατόπεδον. καὶ ταῦτα μὲν [5] 
ἐκήρυττον εὐθύς. οἱ δὲ Μῆδοι καὶ Ὑρκάνιοι εἶπον ὧδε" 
Καὶ πῶς ἂν, ἔφασαν, ἡμεῖς ἄνευ σοῦ καὶ τῶν σῶν διανέ- 

λ4άμοιμεν ταῦτα; ὁ δ᾽ αὖ Κῦρος πρὸς τοῦτον τὸν λόγον ὧδε 
προσηνέχθη" Ἦ γὰρ οὕτως, ἐφη, ὦ ἄνδρες, γιγνώσκετε 
ὡς ὅ τι ἂν δέῃ πραχθῆναι, ἐπὶ πᾶσι πάντας ἡμᾶς δεήσει 
υμμῷ καὶ οὔτε ἐγὼ ἀρκέσω πράττων τι πρὸ ὑμῶν, ὃ τι 
ν δέῃ, οὔτε ὑμεῖς πρὸ ἡμῶν ; ; καὶ πῶς ἂν ἄλλως πλείω 

μὲν πράγματα ἔχοιμεν, μείω δὲ διαπραττοίμεθα ἢ ἢ οὕτως; 
45 ἀλλ᾽ ὁρᾶτε, ἐφη, ὑμεῖς" ἡμεῖς, μὲν γὰρ διεφυλάξαμέν τε 

ὑμῖν τάδε, καὶ ὑμεῖς ἡμῖν πιστεύετε καλῶς διαπεφυλάχθαι: 
ὑμεῖς δέ γ᾽ αὖ διανείματε, καὶ ἡμεῖς πιστεύσομεν ὑμῖν 

46 καλῶς διανενεμηκέναι. καὶ ἄλλο δέ τι αὖ ἡμεῖς πειρασό- 
μεθα κοινὸν ἀγαθὸν πράττειν. ὁρᾶτε γὰρ δὴ, ἔφη, νυνὶ 

σφῖσιν Α. 
ΟῚ 788. ΒΌΡΘΙ μος α. 

41. ὑμᾶς] ἡμᾶς 6. ργ. ἐπιτίθησθε Α. εὖ σΟΥΤ. πη η 
ἱππεῖς Α. 42. μηθένα Α. καπήλους] ψϑὶ 

ἐμπόρους 866. (. Υ. πράσιμον] τὸ πράσιμον Α.α. Οἰϊεῖ Ῥο]]ὺχ 7, 8 
ἄλλα ἄγειν] λέγειν Α.(. οοΥν. Ἰηρ΄. Γ΄ 42. καὶ οτη. ΔΑ.6. τηρ'. ΓΤ. 44. ἢ] 
εἶ 5.ν.γ. α. ἔφη Ροϑβί γὰρ ῬυΠΟΙΙΒ ποία Τ΄ α. ἀρκέσω] ὑμῖν 8. ν.Υ. 
866. ἃ. ἀμ ὁ ἡμεῖς αα. ΠΟΥ. 5.ν.᾿. ἂν ΟΠ. α. μὲν οτι. Α.6. τηρ. τ΄. 
45- τγρακαο πῇ ἐφυλάξαμεν Α.α. ἐπιστεύσατε Εα. 8.γ.γ. ὑμῖν] ἡμῖν 
σ. ΡΥ. ἄλλο] ἄλλοις Α.(., αὶ] 5. ν. τ. ἄλλό τι. 

41. ἐπιτίθεσθε)] ΜΕ] ἀϑατ ποίαν!ΐ 
Βίθρῃ. ἰὴ ΤΏδβ. ν. ᾿Επιτίθημι, νο]. 2; 
Ρ. 1845. 0}. Φόβον ἐντιθέναι ΑΠΔ0. 7: 
2. Ὁ; 

42. τὴν ἀγορὰν τὴν οὖσαν ἐν τῷ 

στρατοπέδῳ] Μοτα Ῥεχβίοο, αὐ ΑΠΌ. 
1, 5» 6, οὖ Ποάϊα βοοπηάαπι Μοτῖΐεν 4 
ϑθροπα “οιγηου ἐφγοιοί, Ῥογϑῖα, Ὁ. 230. 

κηρυξάτω  [πι|6]]. ὁ κῆρυξ, αὖ τὴ ἐκή- 
ρυξε ΑΠ80. 5, 4, 26. 

καπήλους) Ἀδεΐδ Τη6]]]ΟΓ65. ογηπηΐ 
καὶ ἐμπόρους. Νξβο 1108 ἐμπόροις 1ο- 
ΟΥ15 6556 1ῃ σαϑίγιβ νἱἀθῦμγ, βθα 50115 

“καλῶς. 

καπήλοις, 51 ΤηΘΙΪ 6115 6χ Ρ]αύοῃθ 
ΔΠΠἸδα 6 ΒΟΥ Ρ ΟΣ 8 ΑΚΙοΙ5, ἐμπόρους 
6888 τοὺς πλανήτας ἐ ἐπὶ τὰς πόλεις, ἐὰν 
κατὰ θάλατταν ἡ ἐμπορία γίγνηται: 

σοηΐγα καπήλους ἴῃ ἴογο ρῥγοβίδυθ οἵ 
ΤΩΘΥΌ6Β5 80 ἐμπόροις 8]]αἴδϑ γ6 8165 Πᾶ- 
ΒέΡδ: 866 α: Ὁ 2.98; Αἰριδοί 15. 25. 
5ΟΗΝ. 

οἰκῆται) Ἀιοϊσαν οἰκεῖσθαι στρατό- 
πεδον, υὖ Βιρτα 5. 39, Δα αἸύο Δάνθγθ]Ὸ 

ὕι. 5ἰηῦ ἰδηατιιατα. 1Π60]88. 1Π 
Οαβίσθ, 6. 8ϊηΐ ᾿που]ϊία οἱ αδβογία, 
Οὐδ Υ 8. 
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πρῶτον ἵπποι ὅσοι ἡμῖν πάρεισιν, οἱ δὲ προσάγονται" τού- 
τους οὖν εἰ μὲν ἐάσομεν ἀναμβάτους, ὠφελήσουσι. μὲν 
οὐδὲν ἡμᾶς, πράγματα δὲ παρέξουσιν ἐπιμέλεσθαι: ἢν δ᾽ 
ἱππέας ἐπ᾽ αὐτοὺς καταστήσωμεν, ἅμα πραγμάτων τε 

47 ἀπαλλαξόμεθα καὶ ἰσχὺν ἡμῖν αὐτοῖς προσθησόμεθα. εἰ 
μὲν οὖν ἄλλους ἔχετε οἷστισιν ἂν δοίητε αὐτοὺς, μεθ᾽ ὧν 
ἂν καὶ κινδυνεύοιτε ἥδιον, εἴ τι δέοι, ἢ μεθ᾽ ἡμῶν, ἐκείνοις 
δίδοτε: εἰ μέντοι ἡμᾶς ἂν βούλοισθε παραστάτας μάλιστα 

48 ἔχειν, ἡμῖν αὐτοὺς δότε. καὶ γὰρ νῦν ὅτε ἄνευ ἡμῶν 
προσελάσαντες ἐκινδυνεύετε, πολὺν μὲν φόβον ἡμῖν παρ- 
εἴχετε μή τι πάθητε, μάλα δὲ αἰσχύνεσθαι ἡμᾶς ἐποιήσατε 
ὅτι οὐ παρῆμεν ὅπουπερ ὑμεῖς" ἢν δὲ λάβωμεν τοὺς ἵπ- 

4οπους, ἑψόμεθα ὑμῖν. κἂν μὲν δοκῶμεν ὠφελεῖν πλέον ἐπ᾽ 
αὐτῶν συναγωνιζόμενοι, οὕτω προθυμίας οὐδὲν ἐλλείψο- 
μεν" ἢν δὲ πεζοὶ γενόμενοι δοκῶμεν καιριωτέρως ἂν παρ- 
εἴναι, τὸ καταβῆναι ἐν μέσῳ καὶ εὐθὺς πεζοὶ ὑμῖν παρε- 
σόμεθα' τοὺς δ᾽ ἵππους μηχανησόμεθα οἷς ἂν παραδοίη- 

δομεν. ὁ μὲν οὕτως ἔλεξεν" οἱ δὲ ἀπεκρίναντο, ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς [τ6] 
»" ΟὟ 53 σι “3.3... 37 ᾽ ἃ 5 ΟΝ 

μέν. ὦ Κῦρε, οὐτ᾽ ἀνδρας ἔχομεν οὺς ἀναβιβάσαιμεν ἂν 
ΩΝ 7 Χ ΕΖ 2 7 : κι Ζι 

ἐπὶ τούτους τοὺς ἵππους, οὔτ εἰ εἴχομεν, σοῦ ταῦτα βου- 
΄, 2, ΕΝ ΕῚ τα "4 ε ἥ, Ἃ “τ᾿ ΒΩ 

λομένου ἀλλο ἂν αντὶ τούτων ῃρούμεθα. καὶ νῦν, ἐεφασαν, 
, Ν 7, σ“ Μ ΄ ΣΑΣ ΜΩΝ 3 Ν 

δι τουτους λαβὼν ποίει ὅπως ἀριστὸν σοι δοκεῖ εἰναι. ᾿Αλλὰ 

ἀναβάτους α. ΘΟΥΤ. 8.Υ. Γ΄. οὐθὲν ΔΑ. ἀπαλλαγησόμεθα «πηΐ. 47. τι- 
σιν ἂν] ἄν τισι ἃ. ἄν τισιν Μ. δοίοιτε Ε. κινδυνεύητε Α.Ο. κι 
ἂν μάλιστα Δ.ἃ. 48. παρέχετε ΔΑ. 49. ἐλλείψομεν] ἂν λείψω- 
μεν Δ.α. τὸ Α.6., 56α ἴῇ πος 1885. ΒΌΡΟΙ τό, δἰϑὶ Ὡ1Π1] ὑπ θα θη τὴ 
ΔΟσΘηΐαΪ, 4] ΒΈΘΡ06. 816 ῬΟΏΙΔΕΥ οὐϊδτη ΒΌΡΟΥ ἂν οὗ 8110] 1η Πιθα1ἃ οΓΑΙ]ΟΠ6 ΡΓῸ 
θΎανΊ. τό τε δ πηΐ. εὐθὺ Α.(α. οοττ. 5. ν. Υ. μηχανευσόμεθα Α.Ο. 
ΟΟΥ 5 νοΥ. παραδοίοιμεν α. 5ο. ἀναβιβάσαιμεν ἂν] ἀναβιβάσαιμεν 
Α.α. εἴχομεν] ἔχομεν ἴοτία5β886 (. ΡΥ. 

46. πράγματα παρέξουσιν ἐπιμέλε- 
ΤῊΝ ΑὙΙΒΙΟΡΗ. γ8βρ. 1.: ΜΝ με δῆτ᾽, 
ὦ μελέα μῆτερ, ἔτικτες : --- Ἵν ἐμοὶ 
πράγματα βόσκειν παρέχης. ἘΪαῖ. ΡΠώ- 
ἄοπ. Ρ. 11 Α : Μὴ πράγματα ταῖς γυ- 
ναιξὶ παρέχειν νεκρὸν λούειν. 

ἀπαλλαξόμεθα] Μοτβ Ρ. 14: ᾿Α- 
παλλάξονται ᾿Αττικοὶ, ἀπαλλαγήσον- 

. Ἕλληνες. 'ϑοα υὐτιβατιθ ΓΟΥ̓ΠΊ86 
ΘΧΘΠΊΡ]α ρα Χοπορμῃοπίθηι, Ρ]αίο- 
ὨΘΠῚ, εὖ Οτγδΐοσγοϑ, ἃ ΡῬΊΘΥΒΟΠΟ δηη0- 
ἰαῖα, [αϊϑατη 6886 ργϑοθρίαμη οβίθη- 
ατιηΐ, οἴβι ΠΌΡΟΥ π] αποατιθ ἴῃ (8105 
βάδθιη ΟἸββθῆϑιιδ 401 ἤἰσ ὁδί δἱδναί, 
ΝΠ ἢ αν ἢ. 

48. μή τι πάθητε] Οοηΐ. 2,1, 8: Εἴ 
τι πείσονται Μῆδοι. 

40. ἐν μέσῳ] ἴπ ργοηιρίιι οδ΄. δὶ- 
ΤῊ] 161" ΡΥ δοῦθυ' 1105, (6 ψαΐϊθιιδ αἰχὶ δα 
Βίθρῃ. ΤΠηθ8. ν. Μέσος, Ρ. 822 Ο, 
Ια. 2. Ῥ. 86: Τῶν δὲ πλαγίων 
πλευρῶν τὴν ἑσπερίαν λέγει, ἣ ἣν ὁποία 
τίς ἐστιν, εἴτε μία εἴτε δύο, ἐν μέσῳ 
πάρεστι σκοπεῖν. ΗΡΡοογ ιοηὶ γ. 

Λευκάς δαάϊία 1ῃ 110 γ15 δηποίαϊιο 160- 
[ΟΥ]8 : Ἔν μέσῳ δὲ καὶ τὸ Μενάνδρου 
δρᾶμα ἡ ἣ Δευκαδία. 

51. ᾿Αλλὰ δέχημαιι Δςοὶρῖο 9670. 
αὖ δ. Ὦ.. 82..τοῦ νυ; ἀλλ᾽ ἀνάγκη. 
5ΟΗΝ, 



᾿ ἐν ἐδ Ὁ ὁ ἡ τυ 401. 

δέχομαί τε, ἔφη, καὶ ἀγαθῇ τύχῃ ἡμεῖς τε ἱππεῖς γενοίμεθα 

καὶ ὑμεῖς διέλοιτε τὰ κοινά. πρῶτον μὲν οὖν τοῖς θεοῖς, 
ἔφη, ἐξαιρεῖτε ὃ τι ἂν οἱ μάγοι ἐξηγῶνται: ἔπειτα δὲ καὶ 

΄ὔ ᾽ 7, “5. Ἃ 7 βιος  ἴδὰ ’ , 

Κυαξάρῃ ἐκλέζασθε ὁποῖ᾽ ἂν οἴησθε αὐτῷ μάλιστα χαρί- 
Ν ὰ ὄ 5 [᾿ ΄ο 

52 ζεσθαι. καὶ οἱ γελάσαντες εἶπον ὅτι γυναῖκας ἐξαιρετέον [τ] 
3) δὲ ὦ “ » - Ἵ, Ὄ ῦ 4 

εἴη. Τυναῖκάς τε τοίνυν ἐξαιρεῖτε, ἔφη, καὶ ὅ τι ἄλλο 
Ἂ ὃ ν᾿ Ὁ ἘΠῚ ἂν 3 Δὰ δ᾽ Ἐκ ἐξ “λ Χ » ἋΣ 2 
ἂν δοκῃ υμῖν. ἐπειδὰν ἐκείνῳ ἐξέλητε, τοὺς ἐμοὶ, ὦ 
« ᾽ 5 , ’ 5 3 

Υρκάνιοι, ἐθελουσίους τούτους ἐπισπομένους ἀμέμπτους 
ἣν - ᾿ - 53 5 “- Χ 

δϑπάντως ποιεῖτε εἰς δύναμιν. ὑμεῖς δ᾽ αὖ, ὦ Μῆδοι, τοὺς 
͵7ὕ Ἃ 7 “σι ᾿ 7 3 

πρώτους συμμάχους γενομένους τιμᾶτε τούτους, ὅπως εὖ 
βεβουλεῦσθαι ἡ “ἡγήσωνται ἡμῖν. φίλοι γενόμενοι. νείματε δὲ 
πάντων τὸ μέρος καὶ τῷ παρὰ ἱζυαξάρου ἥκοντι αὐτῷ τε 
καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ: καὶ συνδιαμένειν δὲ παρακαλεῖτε, ὡς 
ΕῚ Ν ͵ σι ὡ “Φ“χ Ν ᾽ὔὕ ᾿. 

ἐμοὶ τούτου συνδοκοῦντος. ἵνα καὶ Κυαξάρῃ μᾶλλον 
ἰδὰ Ἂς οὐ δὶ ὦ : (λ Ὁ γι Πέ δ᾽ ,, 

δ4εἰδῶς περὶ ἑκάστου ἀπαγγείλῃ τὰ οντα. έρσαις ὃ, ἐφη- 
΄ 5 5 ΄΄' τα ἊὉΟ Ἁ Ψ,' « ΄σ- “ 

τοῖς μετ ἐμοῦ, ὅσα ἂν περιττὰ γένηται ὑμῶν καλῶς κατε- 
᾽ὔ ΤΩΝ ’΄ ᾿ ᾿ 37) ΄’ 

σκευασμένων, ταῦτα ἀρκέσει" καὶ γαρ, ἐφη, μάλα πως 
ἡμεῖς οὐκ ἐν χλιδῆ τεθράμμεθα, ἀλλὰ χωριτικῶς, ὥστε 
ἴσως ἂν ἡμῶν καταγελάσαιτε, εἴτι σεμνὸν ἡμῖν περιτεθείη, 
ὥσπερ, ἔβη, οἶδ᾽ ὅτι πολὺν ὑμῖν γέλωτα παρέξομεν καὶ 

΄σ ΩΦ ΄ 53 3 ἊΝ Ν νὰ Ἂν “Ὁ ΜἊἝ 

ἐπὶ τῶν ἵππων καθήμενοι, οἶμαι δ᾽, ἔφη, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς 
καταπίπτοντες. 

55. Ἐκ τούτου οἱ μὲν ἦσαν ἐπὶ τὴν διαίρεσιν, λα ἐπὶ τῷ [18] 

ἱππικῷ γελῶντες" ὁ δὲ τοὺς ταξιάρχους καλέσας ἐκέλευσε 

οἴεσθε α. 52. δ ρα 

δ᾽ οἵη. Α.Ὁ., χὰ] ἐπεὶ δ᾽ ἄν. 
ΡῈ ἐν βὰ αν (. ΠΟΥ. 

ἀμέμπους α. 

51. κυαξάρει Α.(. σοΥΤ. ὁποῖ᾽] ὅποι ἃ.α. 
ναϊκας] καλὰς α. μετ Υ. οἱ ἂν ροϑύ ἐξ. 5... 
ὦ] οἱ Α.(. σοΥ. 80. ν. ὑρκάνιοι] ὑ ὑρκανοὶ Α. α. 
ἐθέλουσιν οὗς Α.Ε. μι ἐπισπομένους  ἐπιεπομένους Α.Ε. 
ΘΟΥΓ. ΙΒ. ΓΚ. 2. ξυμμάχους α. βουλεῦσθαι ΑΔ. ΤΑΌΥΙ κυαξάρους. 
ἥκοντι] ἀγγέλῳ δαᾷ. ἀξ τηρ. Υ. ἐμοὶ] καὶ ἀπία οο ἃ. 5.γ.7. [Ό1] κυαξάρει. 
54. οὐκ---χωριτικῶς διι]αδδν. Χλιδή. χωρητικῶς ἃ. ἴσως ἃ. 5. ν. ᾿. αγαβ8 ΠΠ 
ὉΠ ΜΕ] αἰΐθνα ροϑβῦ σ. περιτιθείητε Α.Κ. περιθείητε Ζοπδταβ Ρ᾿. 153 Β΄. 4] 
εἰ ἄσεμνον. 55. ἐκ τούτου Εα. τηρ᾿.. Τ. κατὰ τοῦτο Α.Ε. ΓΛΌΓῚ ἤεσαν. 

οἱ μάγοι ἐξηγῶνται Ηδβγοῖτβ. Μά- 
γον, τὸν θεοσεβὴ καὶ θεολόγον καὶ ἱερέα 

οἱ Πέρσαι οὕτως λέγουσι. ΒΌ1665. 1{1- 
αεπη, φιλοσόφους καὶ φιλοθέους 515 
ΔΡυα Ῥδγβαὰβ Ἀρρϑι]ατὶ ἰγϑαϊ. Μαρὶ 
ὩΘΠΊΡΘ οἶγοα ἀδοσγιτα ου] τη ΡΟ 581- 
ΤΩΤΠῚ ΘΙ Πῦ ΟΟΟΌΡΔ(] ; ΤΟΡΘΠ] ΡΟρι- 
Ἰστηαιθ αὰοὸ ἄθι5 ααΐϊϑαιια τα οο- 
Ἰθηάιιβ εββοῦ αφαθαιθ ἄθῆδ β'ΠρῚ] 18 
οβδθηῦ {πθπάα ἀοσθῦαηῖ. Νδιη 

ἐξηγεῖσθαι 8660. 5610]. ΟΡ. ΕΠ. 427 
διασάφησιν θείων Ἰπαϊοδί, πὸ “οᾶπη. 
1. 18 : Θεὸν---ὁ μονογενὴς υἱὸς--ἐξη- 
γήσατο. ἨΌΤΟΗ. Τιουηίαγ δαΐθη, 
ΤΠΔΡῚ Μεάοτγαπι, ΠΕ Β. 14. 

54. χωριτικῶς ἐβίω ἴοΥχαα]ατὴ ΡΟΙΪΐ 
ῬΟΠαΧχ 9.18. 

ἐπὶ τῆς γῆς καταπίπτοντες ] 516 
3.3, 27: ᾿Αναβάντας ἐφ᾽ ἵππων ἐλά- 
σαι. 
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Ἀ Ψ ΄ Ν Ν “ Ψ ΄ Ν Χ 

τοὺς ἵππους λαμβανειν καὶ τὰ τῶν ἵππων σκευὴ καὶ τοὺς 
ε , ’ὔ “- "Α 

ἱπποκόμους ἀριθμήσαντας λαβεῖν, κληρωσαμένους εἰς 
56 τάξιν ἴ ἰσοὺς ἑκάστοις. αὖθις δὲ ὁ ὃ Κῦρος ἀνειπεῖν ἐκέλευσεν, 

εἴ τις εἴ) ἐν τῷ ᾿Ασσυρίων ἢ ἢ Σύρων ἢ ἢ ᾿Αραβίων στρατεύ- 
ματι ἀνὴρ δθῦνν ἢ Μήδων ἢ Περσῶν ἢ Βακτρίων ἢ 

“ Ἃ λυ ἢ Γ Ἃ 5, , 

Καρῶν ἢ Κιλίκων ἢ ᾿βλλήνων. ῃ ἀλλοθέν ποθεν βεβια- 
57 σμένος, ἐκφαίνεσθαι. οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ κήρυκος ἄσμε- 

νοι πολλοὶ προυφάνησαν᾽ ὁ δ᾽ ἐκλεξάμενος αὐτῶν τοὺς [10] 

τὰ εἴδη βελτίστους ἔλεγεν ὅτι ἐλευθέρους αὐτοὺς ὄντας 
7ὔ] Ὡ ς ᾽7ὔ ἃ ἍἋ 5 “ ΄- Ἁ 35. 9 7 

δεήσει ὅπλα ὑποφέρειν ἃ ἂν αὐτοῖς διδῶσι" τα ὃ ἐπιτήδεια 
58 ὕπως ἔχωσιν ἐφη αὑτῷ μελήσειν. καὶ εὐθὺς ἄγων πρὸς 

"Ν 

τοὺς ταξιάρχους συνέστησεν αὐτοὺς, καὶ ἐκέλευσε τά τε 
γέρρα καὶ τὰς ψιλὰς μαχαίρας τούτοις δοῦναι, ὅπως ἔχον- 

δῷ φὐθο “ ᾿ ΄ , “ 
τες τοῖς ἵπποις ἔπωνται, καὶ τἀπιτήδεια τούτοις ὥσπερ καὶ 

΄ 3 3 ΄- ᾿ 4 3 Ἃ Ἁ ἊΝ Ψ, 

τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ ἱ]έρσαις λαμβάνειν, αὐτοὺς δὲ τοὺς θώρα- 
Ν ἂν , ἴω Φ ΄-“ 

κας καὶ τὰ ξυστὰ ἔχοντας ἐπὶ τῶν ἵππων ὀχεῖσθαι, καὶ 
5 Ν ΄“ ἴων Ἁ Ἂν Ἂν ΄ 

αὐτὸς οὕτω ποιῶν κατῆρχεν, ἐπὶ δὲ τοὺς πεζοὺς τῶν ὁμο- 
7 3 μὰ ὍΣ “ 7 ὔ “ 

τίμων ἀνθ᾽ αὑτοῦ ἕκαστον καθιστάναι ἄλλον ἄρχοντα τῶν 
ε 77 

ομοτίμων. 

ΚΈΦ. Ζ. 
ε Ἁ Χ ω 53 7 5 δ 

Οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ ταῦτα εἶχον. [᾿ωβρύας δ᾽ ἐν τούτῳ 
“Ὁ ’ ’ὔ 5 Ἁ “ 

παρὴν ᾿Ασσύριος πρεσβύτης ἀνὴρ ἐφ᾽ ἵππου συν ἱππικῇ 
Ὁ ἊΝ ’ὔ ἊΝ ᾽ Ἁ 

θεραπείᾳ" εἶχον δὲ πάντες τὰ ἐφίππων ὅπλα. καὶ οἱ μεν 
ρῶν “- Ν Υ̓ ’, ’ὔ 7] 

ἐπὶ τῷ τὰ ὅπλα παραλαμβάνειν τεταγμένοι ἐκέλευον παρα- 
΄ ᾿ Ἀ “ ’ὔ σ “7, ε Ν 

διδόναι τὰ ξυστὰ, ὅπως κατακάοιεν ὥσπερ τἄλλα. ὁ δὲ 
“4 5 Ψ - “- 4 9 -“ ᾿ς “ 

Γωβρύας εἶπεν ὅτι Κῦρον πρῶτον βούλοιτο ἰδεῖν" καὶ οἱ 
’ὔ Χ Ἁ ΒΩ Ψ; “- ’ὔ Ν Ἁ 

ὑπηρέται τοὺς μὲν ἄλλους ἱππέας αὐτοῦ κατέλιπον, τὸν δὲ 
Υ̓ 2 Ἅ ἃς σι ς 3 [ 53 Ν ΄σ΄. 

2 Γωβρύαν ἄγουσι πρὸς τὸν Κῦρον. ὁ δ᾽ ὡς εἰδε τὸν ζῦρον, 
ἔλεξε Ὦὧ δέ 3 »ν κ 4.5 Ν Ν Ψ "ᾺΙ Ἶ Πρ τα 

᾽ ἐσπότα, ἐγὼ εἰμι τὸ μὲν γένος Ασσύριος" ἔχω [2] 

56. αὖτις Δ. αὐτὸς ΟΕ. πηρ'. τ. ἀρραβίων α. βεβιασμένος (α. 5. Υ.1. 
βεβιασμένων Α.ἃ. ρν. 57. ἀκούσαντες] ες 5.0.7. (. προὐφάνησαν 
ΒΗ. προεφάνησαν Α.α. ἃ ἂν αὐτοῖς ἃ. τηρ. τ. κἂν αὐτοὶ Α. κἂν 
αὐτὰ ἃ. 58. ΓΛὈ}] τὰ ἐπιτήδεια. καὶ τὰ ξυστὰ λαμβάνειν καὶ ἐπὶ 
τῶν ἵππων ὀχ. 1). (ὑατη. αὑτοῦ] αὐτοῦ Α. αὑτῶν (. 5. ν.1Ὑ. ἑαυτῶν 1). δπι. 
1. γωβρίας αα. Πϊς οὐ 1ηἴτα, αὖ 1Πιὸ Α.. ΡΓ. τὰ (. πάντα τὰ ΔΑ. ἐφίππων 
ΘΟΠηΘΙάοσιιθ. [101] ἐφ᾽ ἵππων. ΤΑΌΥΙ κατακαίοιεν. γωβρίύην Α. γω- 
βρίην α. ΡΥ. γωβρίαν (ἀ. οοΥΓ. 2. ἔλεξεν] ἔλεξεν ὧδε {πηΐ. μὲν ροϑί 
ἀσσύριος Εα. ἔχων---ὑπάρχων Α.(α. ΡΓ.,» ΟΟΥ̓Τ. Γ΄ 

58. τὰς ψιλὰς} δ΄ηθ6 Ὁ] 618. τῶν ὁμοτίμων] {ΤΠ πππὴ 6χ ορυϊππαίιθιι5. ΞΟῊΝ, 

"ΜὉ0 



118. ΥὉΌΛΡΡΥΙ, 4090 

δὲ καὶ τεῖχος ἰσχυρὸν καὶ χώρας ἐπάρχω πολλῆς" καὶ 
ἵππον ἔχω δισχιλίαν τριακοσίαν, ἣν τῷ τῶν ᾿Ασσυρίων 
βασιλεῖ παρειχόμην καὶ φίλος ἣν ἐκείνῳ ὡς μάλιστα" ἐπεὶ 
δὲ ἐ ἐκεῖνος μὲν τέθνηκεν. ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνὴρ ἀγαθὸς ὦν, ὁ δὲ 
παῖς ἐκείνου τὴν ἀρχὴν ἔχει ἔχθιστος ὧν ἐμοὶ, ἥκω πρὸς σὲ 
καὶ ἱκέτης προσπίπτω καὶ δίδωμί σοι ἐμαυτὸν δοῦλον καὶ 
σύμμαχον, σὲ δὲ τιμωρὸν αἰτοῦμαι ἐμοὶ γενέσθαι" καὶ 
παῖδα οὕτως ὡς δυνατόν σε ποιοῦμαι ἄπαις δ᾽ εἰμὶ ἀρρέ- 

4 νων παίδων. ὃς γὰρ ἦν μοι μόνος καὶ καλὸς κἀγαθὸς, ὦ 
δέσποτα, καὶ ἐμὲ φιλῶν καὶ τιμῶν ὥσπερ ἂν εὐδαίμονα 

πατέρα παῖς τιμῶν τιθείη, τοῦτον ὁ νῦν βασιλεὺς οὗτος 
καλέσαντος τοῦ τότε βασιλέως, πατρὸς δὲ τοῦ νῦν, ὡς δώ- 
σοντος τὴν θυγατέρα τῷ ἐμῷ παιδὶ, ἐγὼ μὲν ἀπεπεμψά- 
μην μέγα φρονῶν ὅτι δῆθεν τῆς βασιλέως θυγατρὸς 
ὀψοίμην τὸν ἐμὸν υἱὸν γαμέτην, ὁ δὲ νῦν βασιλεὺς εἰς θήραν 
αὐτὸν παρακαλέσας καὶ ἀνεὶς αὐτῷ θηρᾶν ἀ ἀνὰ κράτος, ὡς 
πολὺ κρείττων αὐτοῦ ἱππεὺς ἡγούμενος εἶναι, ὁ μὲν ὡς 
φίλῳ συνεθήρα, φανείσης Ὁ δὲ ἃ ἄρκτου διώκοντες ἀμφότεροι, 
ὁ μὲν νῦν ἄρχων οὗτος ἀκοντίσας ἥμαρτεν, ὡς μήποτε 
ὠφελεν, ὁ δ᾽ ἐμὸς παῖς βαλὼν. οὐδὲν δέον, καταβάλλει 

4τὴν ἄρκτον. καὶ τότε μὲν δὴ ἀνιαθεὶς ἄρ οὗτος κατέσχεν 
ὑπὸ σκότου τὸν φθόνον: ὡς δὲ πάλιν λέοντος παρατυχόν- 
τος ὁ μὲν αὖ ἥμαρτεν, οὐδὲν θαυμαστὸν οἶμαι παθὼν, ὁ δ᾽ 
αὖ ἐμὸς παῖς αὖθις τυχὼν κατειργάσατό τε τὸν λέοντα καὶ 
εἶπεν; ᾽Αρα βέβληκα δὶς ἐφεξῆς καὶ καταβέβληκα θῆρα 
ἑκατεράκις, ἐν τούτῳ δὴ οὐκέτι κατίσχει ὁ ἀνόσιος τὸν 
φθόνον, ἀλλ᾽ αἰχμὴν παρά τινος τῶν ἑπομένων ἁρπάσας, 
παίσας εἰς τὰ στέρνα τὸν μόνον μοι καὶ φίλον παῖδα 

δισχιλίαν Ι,., 564 ὦ 8. α 8]. τη. δὲ εἰς χιλίαν Α. δ᾽ εἰς χιλίων α., 5εα ΟΟΙΤ. Ιῃ 
ων. εἰς χιλίαν Μ. Ζομδγαβ Ρ. 152 Ὁ. 
ἐκείνου] ὁ ἐκείνου 
φίλος Ὁ ΘΟΕ θεν. Τὶ 
κ. τὸν λ.] ΡῬΟ]]χ 9,152. 
θῆρα] ς 8.γ.τ. 866. α. 

2. δοῦλον] Αρυὰ Ῥεῖβαβ ΟἿΠΠ6Β 
ΒΘΓΨῚ ὨΔΌΘΌΔΠαΙ ὈΓοοίου γθρειη. Υ'. δὰ 
ΑἸδΔΌ. 1, 9.29. ΖΕΤΌΝ. 

1: οὐὐδιάνμούε απ τιθείη σΟραΪΔη- 
ἄσμη. 5ΟΗΝ, 

ὁ δὲ νῦν] Ταγθδΐίι8 οὐδ οἢἶβ οὐο 

3: αὐτῷ] αὐτὸν 1... 
ὡς] ὥστε Α. σ. 

ΤΛΌΥ] ἄρα. 
παίσας οτα. Α.Ε. πηρ΄. Υ. 

τριακοσίαν ΟΥΉ. ΔΑ. τριακοσίων α. 
κρείσσω, 56 ν 58.ν.7. α. 

4. οὐθὲν Α. οἴομαι. Ἀ.α. 
μιᾷ δῃῖΐο δὶς δα. (.. τηρ΄ τ΄. 

σΟΠρΡΤαΪ δηΐηο Θο]οσθ σοτχημηοΐο. 
5ΟΗΝ. 

ἀνεὶς αὐτῷ θηρᾶν] Ῥδιπη]οη Ατ- 
ἰαχουχὶβ ἴῃ ΜοραθυΖιπη ἰην] 4ἴαπι πᾶν- 
ταῦ (ἰαβῖαθ ῬΠΟΏΙ ΒΙΌ]. Ρ. 41,231. 
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5 ἀφείλετο τὴν ψυχήν. κἀγὼ μὲν ὃ τάλας νεκρὸν ἀντὶ νυμ- 

φίου ἐκομισάμην καὶ ἔθαψα τηλικοῦτος ὧν ἄρτι γενειά- 
σκοντα τὸν ἄριστον παῖδα τὸν ἀγαπητόν'᾽ ὁ δὲ κατακανὼν 
ὥσπερ ἐχθρὸν ἀπολέσας οὔτε μεταμελόμενος πώποτε φα- 
νερὸς ἐγένετο οὔτε ἀντὶ τοῦ κακοῦ ἔργου. τιμῆς τινος ἠξίω- 
σε τὸν κατὰ γῆς. ὅ γε μὴν πατὴρ. αὐτοῦ καὶ συνῴκτισέ με 

6 καὶ δῆλος ἢ ἣν συναχθόμενός μοι τῇ συμφορᾷ. ἐγὼ οὖν, εἰ 
μὲν ἔζη ἐ ἐκεῖνος, οὐκ ἄν ποτε ἦλθον πρὸς σὲ ἐπὶ τῷ ἐκείνου 
κακῷ" πολλὰ γὰρ φιλικὰ ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνου καὶ ὑπηρέ- 

Ἂν “ σ΄ Ν ἠᾷ « Ἂ 

τησα ἐκείνῳ" ἐπεὶ δ᾽ εἰς τὸν τοῦ ἐμοῦ παιδὸς φονέα ἡ ἀρχὴ 
Ω͂ 7 ΓΑ Ἂ 4 

περιήκει, οὐκ ἄν ποτε τούτῳ ἐγὼ δυναίμην εὔνους γενε- 
ΣῸΝ Ὁ δ. Χ 3 3.9 Ὁ ᾽ Ἵ « “ 

σθαι, οὐδὲ οὗτος ἐμέ εὖ οἰδ ὅτι φίλον ἂν ποτε ἡγήσαιτο. 
οἶδε γὰρ ὡς ἐγὼ πρὸς αὐτὸν ἔχω καὶ ὡς “πρόσθεν φαιδρῶς 
βιοτεύων νῦν διάκειμαι, ἔρημος ὧν καὶ διὰ πένθους τὸ 

7γῆρας διάγων. εἰ οὖν σύ με δέχει καὶ ἐλπίδα τινὰ λάβοιμι 
“ Υ Ν , » ν Ξ - Ν 

τῷ φίλῳ παιδὶ τιμωρίας ἂν τινος μετὰ σοῦ τυχεῖν, καὶ 
3 “ιν “δ ΄“ Ν 5 “ ᾿ 3 5 

ἀνηβῆσαι ἂν πάλιν δοκῶ μοι καὶ οὔτε ζῶν ἂν ἔτι αἰσχυ- 
Ψ ϑ, 7ὔ ἋΟ ἴω ΄-΄“ 

8 νοίμην οὔτε ἀποθνήσκων ἀνιώμενος ἂν τελευτᾶν δοκῶ. ὃ [3] 
Χ 2 5 “κ 3 3 7 3 ΟῚ ΕΣ 3 

μὲν οὕτως εἶπε: Κῦρος ὃ ἀπεκρίνατο, Αλλ ἥνπερ, ὦ 

Γωβρύα, καὶ φρονῶν φαίνῃ ὅσαπερ λέγεις πρὸς ἡμᾶς, 
δέχομαί τε ἱκέτην σε καὶ τιμωρήσειν σοι τοῦ παιδὸς σὺν 

5. ὧν] δ᾽ ὧν Α.α. ἄριστον] ν 5.ν.γΥ. . 
Α.α. οὔτε μ.} οὐ μ. Δ... σοΥΥ. 5.0. Γ΄ τινὸς τιμῆς α. συνῴκισεν Ἀ. 
συνῴκισε (α. ΘΟΙΓ. 5. Υ΄. Γ΄ μοι] μου Ὁ. 58.γν.Τ. ξυμφορᾷ ἃ. 6. οὖν] 
μὲν οὖν α. περιήει (ἃ. ΘΟΥΤ. τηρ’. Τ΄. τούτῳ Ἰπίοι ἤηθτη οὐ ᾿π᾿ ἡ ατὴ ΡΔρῚΠ80 
οτὰ. ἃ. ἐμὲ] δέ με Α.ἃ. ἐμὲ ροϑβύ ποτε δὐά. Φυηΐ., οπι. Εἷς, ὉΡῚ τϑϑεταὶ. 

κατακανὼν ἢ... κατακαίνων 

πρόσθε Α.(.. σοΥΥ. 8. ν. Υ΄ βιοτεύω Α.α. 
η. δέχει Β. ΡΥ.» αὖ νιαοίαν. δέχη Δ.6. 
νοίμην Δ.Ε. ργτ. 
Δα, τηρ΄ Τ., ρΡοβῦ παιδὸς Κα. Μ. 

ἘΞ ἀγαπητὸν 1. 4. μονογενῆ 5. ὉΠΙΟΊΤΗ. 
δ. ὦ Γωβρύα) ἰΐπᾶθ γτβ αἰνίηδ- 

νοῦ πη 8θηθιὴ (ΔΟΌΥΥΔΠῚ ΨνΟΟΘΔΙΊ, 
αυφοῦῖῦ Μυτοίαβ Υ. ἴ,. 14, 16. Ηδυά 
αἀαιθϊ6 τη]1065, 4] ΘΠ ρογαπχουδηΐ, 
δηΐθα ΟΥΤῸ ΠΟΙΏΘΉ 5618 ἸΠ6]οαν ΘΔ. 
ΒΟΉΝ, Βροῦαβ Μαυτγοῖαβ Ορρ. νο]. 2. 
Ῥ. 508 Δα α!ῦ [411 τη α]ΐα ΥΘΡΘΥῚ ἀρὰ 
ΒΟΙΡΌΟΓΘΒ, ΡΓΘΘΒΟυ τῇ [αὈ]ΔΥ  ΠῚ. 

τιμωρήσειν σοι τοῦ παιδὸς --- ὑπι- 
σχνοῦμαι] [1)6 να]]ὰ νΘΥῸ] τιμωρεῖν 
σΟηβίγοῦοπθ ΟἾχῚ δα “68. Βίθρῃ. 
ΝΟ]. 7; Ρ. 22οη---ὃὅ, ἀθαᾳιθ ῃος ἸΟ000 
Ῥ- 2207 ΔΑ. Εὖ αιδησαδιη Ἰηΐθγ ἐχ- 
ΘΏρΙα 1ΠΠ1Ὶ οἰδαύα πιϊ]ατη οδύ δοῦν] 

φαιδρῶς 6. τηρ΄. ΤΥ. 

ὃ. σοι (α. ΘΟΥΤ.» ΡΓ. ἰογίαββ8 σε. 
ἔτι αἰσχυνοίμην (α. οΟΥ". ἐπαισχυ- 

ΡῬοβύ αμοα τὸν φονέα 

ΟἸΠῚ ἀἀαὐϊνὸ ρϑύβοηδὸ οὖ ρϑηϊθινο τοὶ 
ΠΟΙ] οἴ], (Δ η]6η, ααππὶ ΠΟῚ ΒΟ] Πα 
δούναη οὑπὰ αἀαίϊνο Ρθιβοηδθ, 8664 
Θύϊα τη τηθατη οἰαπὶ σθηϊνο σοηδβίσα- 
ἴΌΓ τοὶ, απδ 18 Π| 8ΟΟΙΙΒαν Ὸ ΡΘΥΒΟΠ8Θ 
ααδτῃ 4118. ὉΠ ΟἸΒοῖ τ: ΘΟΠ) Οὔ ΠῚ, ΠΟΠ 
οϑῦ σαν δοῦν απ ΠΟῚ ΡΟΒΒΙῦ οὗ ουτη ρ6- 
ὨΪΕΨῸ ΓΙ ΘΟΏΒΕΡΕΙ οἵ οἵη ἀδίνο Ρθὺ- 
ΒΟΠ85. ΟἿἿΪ 4118 ΟΡ ἐα]αῦτι, πὰ 5]0Ὲ1- 
Ποδίίοπθ Ἰοοσα ΠΟ Παδοὺ τη! 1, 
5661 δούναπι, αὖ αἸούππη θ᾽ θηλ Ρ. 
2208 1). Αροραϊύ αποα δούνιπῃ βὶρ- 
ΠΙΠΟΔΙΟΏΘ. ΡυΠ]Θη6Ι ν6] δ]]θπτη νἱ- 
αούιν ἃ ρύοβα Αὐποοσῦιτη, οὐ Ροϑῦβ γὸ- 
Ππαποηάπῃι, τῷ ΤΠοσηὰ8 μοτ οί, 



8 ΥΌΛΕΎΥΣ: φ0ῦ 

θεοῖς ὑπισχνοῦμαι. λέξον δέ μοι, ἐφη, ἐάν σοι ταῦτα ποι- 
ὦμεν καὶ τὰ τείχη σε ἔχειν ἐῶμεν καὶ τὴν χώραν καὶ τὰ 
ὅπλα καὶ τὴν δύναμιν ἥνπερ πρόσθεν εἶχες, σὺ ἡμῖν τί 

ο ἀντὶ τούτων ὑπηρετήσεις ; οοδιδὲ εἶπε, Τὰ “μὲν τείχη, ὅταν [4] 

ἔλθῃς, οἶκόν σοι παρέξω" δασμὸν δὲ τῆς χώρας ὄνπερ 
ἔφερον ἐκείνῳ σοὶ ἀποίσω" καὶ ὅποι ἂν στρατεύῃ, συστρα- 
τεύσομαι τὴν ἐκ τῆς χώρας δύναμιν ἐ ἔχων. ἔστι δέ μοι; 
ἔφη, καὶ θυγάτηρ παρθένος ἀγαπητὴ γάμου ἤδη ὡραία, ἣν 
ἐγὼ πρόσθεν μὲν ᾧμην τῷ νῦν βασιλεύοντι γυναῖκα τρέ- 
φειν: νῦν δὲ αὐτή τέ μοι ἡ θυγάτηρ πολλὰ γοωμένη 
Ατ Ὲ ἌΓ Α » ἀρδαθρ 
ἱκετευσε μὴ δοῦναι αὐτὴν τῷ τοῦ ἀδελφοῦ φονεῖ, ἐγὼ τε 
ὡσαύτως γιγνώσκω. νῦν δὲ σοι δίδωμι βουλεύσασθαι καὶ 
περὶ ταύτης οὕτως ὥσπερ ἂν καὶ ἐγὼ βουλεύων περὶ σὲ [5] 

το φαίνωμαι. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿Επὶ τούτοις, ἔφη, ἐ ἐγὼ 
ἀληθευομένοις δίδωμί σοι τὴν ἐμὴν καὶ λαμβάνω τὴν σὴν 
δεξιάν" θεοὶ δ᾽ ἡμῖν μάρτυρες ἔστων. ἐπεὶ δὲ ταῦτα 
ἐπράχθη, ἀπιέναι τε κελεύει τὸν Γωβρύαν ἐ ἔχοντα τὰ ὅπλα 
καὶ ἐπήρετο πόση τις ὁδὸς ὡς αὐτὸν εἴη, ὡς ἥξων. ὁ δ᾽ 
ἔλεγεν, Ἢν αὔριον ἴης πρῷ, τῇ ἑτέρᾳ ἂν αὐλίζοιο παρ 
ἡμῖν. 

Οὕτω δὴ οὗτος μὲν ᾧχετο ἡγεμόνα καταλιπών. οἱ δὲ [6] 
Μῆδοι παρῆσαν, ἃ μὲν οἱ μάγοι ἔφασαν τοῖς θεοῖς ἐξελεῖν, 

ΤΊ 

ἐάν] ἄν Α. ποιῶμεν] ποιῶμαι ἃ... καὶ τὰ ὅπλα οἴη. Ε. 9. ὃ. δὲ] 
τε (.. 8.ν.Υ.Ψ γοωμένη ] ῬΟ]ΙῸΧ 2, 1οο. ἀδελφῷ Ὁ. ργ. δίδωμι βου ἴῃ 
Τα 5. οὖ 10. ἃ. σε] σοῦ ἃ: 8. ἀᾷῈ-: φαίνομαι ἃ. ργ. 10. ἀληθευο- 
μένοις Ὁ. ἀληθευόμενος Δ.Ε. γωβρίαν ἃ ΓΑΡτὶ πρωί. 11. οὔ- 
τὼς Α. εὖ καταλιπόν. ἃ Βίορμαπαβ. [ΓΔὈΤ1Ὶ τά. οἱ μάγοι Ο.Ο.Ὁ. ὅδιη. 
Υ. σιγῇ Δ.α. 

ου]ὰ8. (6 βοηϊθηΐα αἸχὶ 1014. Ρ. 2207 
Α; 2209 Α. Νίι απο Η. δ8ἴε- 
Ῥβδπὰβ αοἰαγιῦ Ἰοσῦτα Χρῃ. ΒΕΙΡ. [,4ς. 
2,2: Ἔδωκεν αὐτῷ καὶ τῶν ἡβώντων 

ῬΒΟΠΙΙ, αὖ Π1ς πὶ ΠΟΙ 11]115, [ἢ ΟἸΠΠ10118 
1Πδΐδηι  βῃ. 4, 6, ᾿ξπ. 12; 4» οὖ 1116 6556 
ἴῃ ἔστων τηπίαπαδηι οὐ ἀρια Το. 8, 
18, οἵ Ῥ]αΐοποιῃ 1ο06018 δα βρη. ν. 

μαστιγοφύόρους, ὅπως τιμωροῖεν ὅτε 

δέοι, τεαίθγθπαιιβ δα βιρῃ]ῆοδι ΟΠ Ίη 
ΟΡ᾿ μα] πα]. [0ἀα4π6 ε͵θοὶ γοργὰ 80 
ΟΡΕ18 ΟΠ 888 τὸν φονέα, ῬΥῸ αυϊθιι8 
τὸν φόνον ζοπδταβ Ρ.152 Ὁ. 

καὶ τὰ ὅπλα, αδ8 τιη1πι8 δποίοταίθ 
Εα. ἀε]ονι δομποιάθγιιβ απ ααϑιη 1η- 
ΘΡ[ΒΒιπηδ, ΠΟ Δ Δαν 10 ΠΟΙ ΗΤΓΩΔΙῚ 
8. 10, ἀπιέναι κελεύει τὸν Τωβρύαν 
ἔχοντα τὰ ὅπλα. 

9. μοι οπη γοωμένη ἸππΠπρΘ Πα τη. 
10. ἔστων] ΠΟΓΠΊαπι ἔστωσαν Χαπο- 

Εἰμὶ οἰδαί]8. νο]. 2, Ρ. 2Ζόι Οὐ, 1ρ86 ]11- 
Ὀτογάτῃ ἢος Ἰοοο αἸ5βθη8885 ἴω γε 
ῬΙΌΡΑΡΙ6 αὐ αἰχὶ δα Απᾶῦ. γ. ΧΥΙ. 
ΝϑοΡ 8 θαθηάαπῃ Ἡ γοαοἵ! 1] άθτη 
ΤΠΘΙΠΟΤΔίΟ ΘΧΘΠΊΡΙΟ 1, 147. δαὺ Εὐατι- 
ΡΙάθο [οπ. 1130: Παροῦσι δαῖτες ἔστω- 
σαν φίλοις, Ῥγταθηΐον ͵ατα Ὁ ΕΠ] Π15]6]0 
τε]βθοίο. ὙΠ ΠΣ, 14; 8. ὅτ: 

τῇ ἑτέρᾳ) ὶδ ἰοτγίϊο, υὖ τῇ ἄλλῃ 2, 
3, 24, απ 4110] ἀἰοαίτι: ἀ6 ββοῦηαο, 
αὖ αἰούαμη 84 Απδ. 2,1, 2. ἘΥΘΑΘΗ5 
ααΐθπη ἴῃ ΟὙτορ. οὐ Ἀπαραβὶ ἔουπ 18 



ΦΟΟ ΧΕΝΌΡΗ, ἸΝΒΤ ΟΥ̓ ΔΙ ΎΥ 

3 ὃ ῇ ΄“ ’ὔ’ ΚὯ Ψ δ᾽ ξ , Χ χλί 

ἀποδόντες τοῖς μάγοις, ἵζύυρῳ δ᾽ ἐξῃρηκοτες τὴν καλλίστην 
᾿ Ἢ χ , κα Ἂ , χ ΄ὔ 

σκηνὴν καὶ τὴν Σουσίδα γυναῖκα, ἢ καλλίστη δὴ λέγεται 
5 “ ν Ν 

ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ γυνὴ γενέσθαι, καὶ μουσουργοὺς δὲ δύο τὰς 
7 7 Ἁ 74 ἈΝ [4 σι Α 

κρατίστας, δεύτερον δὲ Κυαξάρῃ τὰ δεύτερα" τοιαῦτα δὲ 
ἄλλα ὧν ἐδέοντο ἑ ἑαυτοῖς ἐκπληρώσαντες, ὡς μηδενὸς δεό- 

12 μενοι στρατεύωνται" πάντα γὰρ ἣν πολλά. “προσέλαβον 

δὲ καὶ Ὑρκάνιοι ὧν ἐδέοντο: ἰσόμοιρον δὲ ἐποίησαν καὶ 
᾿ ᾿ν Ν 

τὸν παρὰ Κυαξάρου ἄγγελον: τὰς δὲ περιττὰς σκηνὰς 
ὅσαι ἦσαν Κύρῳ παρέδοσαν, ὡς τοῖς Πέρσαις γένοιντο. 
τὸ δὲ νόμισμα ἔφασαν, ἐπειδὰν ἅπαν συλλεχθῇ, διαδώσειν" 
καὶ διέδωκαν. 

λέγεται] τῶν 8. γ.γΥ. δ τ α. 
κυαξάρει Δ. κυαξάρῃ Β. 1. 
κυαξάρους καὶ τὸν] τὸν Α.Ὁ. 
συναχθῇ τι 

αὔριον πρῷ τοϑαοπαα ο6δ ἴῃ 1118. 2, 2, 
᾿Αλλ᾽ εἰ βούλεσθε συναπιέναι, ἥκειν 

ἤδη κελεύει τῆς νυκτός" εἰ δὲ μὴ, αὐτὸς 
πρῷ ἀπιέναι φησίν. 1701 (ὐ. ργ. ῥῖῸὸ 
αὐτὸς απ ἀπ016 Παραϊ αὔριον. 

11. μουσουργοὺς ἴ,οο058 ΑἴΠρη. 12, 
Ρ. 6ογ [᾿: Παλλακίδας εὗρον τοῦ βασι- 
"λέως (Δαρείου) τριακοσίας εἰκοσιεννέα. 

τοὺς κρατίστας Α. τοὺς κρατίστους Β. 
ὑρκάνιοι} ιοι οὐ δοοθηΐαβ ἴῃ ταβ. ἃ. 

ἅπαντα Ὁ. ΡΥ. συλλεχθῇ!] 

ΜδΟΥΟΒῚΙΣ ἴπ οΠΊη. ϑ'οἱρ. 2, 2, οὖ δα 188 
1ῃὴ ἢος νοσᾶθ.]ο οἰξανιὶ Ἠ αἰο Ι ϑοππιβ; 
αυγαῦ τη08 ΠΟαΊΘα86 τη Αβια. 5ΟΗΝ, 
1)6 ρῬϑ8100118 τϑρὶβ Ρουβαγαιῃ ν. Ηθτα- 
6665 πη. αρὰα ΑἴΠθη. 12, Ρ. 514 Β. 

12. διαδώσειν καὶ διέδωκαν] ΑΠΔ0. 
4: 5.15: Τὴν χιόνα εἴκαζον τετηκέναι" 
καὶ ἐτετήκει κι τ.ᾺΔ. 



2 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΎΡΟΥ ΠΑΙΔΈΤΑ. 

ΒΙΒΛΙῸΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 
Α Ἂ ΄ ,ὔ] 7 »ὕ ε Ἁ “- ᾿ 

Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραζάν τε καὶ ἔλεξαν" ὁ δὲ Κῦρος τὰ 
Ἁ Ψ ,ὔ , ’ὔ ἃ 57 

μὲν Κυαξάρου ἐκέλευσε διαλαβόντας φυλάττειν οὗς ἤδει 
» Ψ 3 ΟΣ 2 ψν Ν 3 Ἂς ὦ «ς γ 57 

οἰκειοτάτους αὐτῷ ὀντας" καὶ ὅσα ἐμοὶ δίδοτε, ἡδέως, ἐφη, 
,ὔ ’ » ἴω “- ψ , 

δέχομαι: χρήσεται δ᾽ αὐτοῖς ὑμῶν ὃ ἀεὶ μάλιστα δεό- 
μενος. φιλόμουσος δέ τις τῶν Μήδων εἶπε, Καὶ μὴν ἐγὼ 
ὠ Κῦρε, τῶν “μουσουργῶν ἀκούσας ἑσπέρας ὧν σὺ νῦν 
ἔχεις, ἡδέως ἤκουσά τε κἄν μοι δῷς αὐτῶν μίαν, στρα- 

Ψ ΒΩ “ “ Ἂ 5 7 Ἑ Ν - 

τεύεσθαι ἀν μοι δοκῶ ἥδιον ἢ οἶκοι μένειν. ὁ δὲ Κῦρος 
5 ᾽ ΒΓ 560 5," Ν , , Ν ΄ 5 , 

εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἐγώ, ἔφη, καὶ δίδωμί σοι καὶ χάριν οἶμαί 
, 2) Ψ ὌΝ Ἃ Ἂ » ρος ῬᾺ 7 " 

σοι πλείω ἔχειν ὅτι ἐμὲ ἤτησας ἢ συ ἐμοὶ τὶ λαμβάνεις 
Φ΄ » Ἂ ε σι ΄ι 7 7 Ἁ 3 2, 

οὕτως ἐγὼ ὑμῖν διψῶ χαρίζεσθαι. ταύτην μὲν οὖν ἔλαβεν 
᾽ὔ 

ὁ αἰτῆσας. 
᾽7ὔ ᾿ “- 9 ’ὔ “- ἃ 3 3 κῃ, 9 

Καλέσας δὲ ὁ Κῦρος ᾿Αράσπαν Μῆδον, ὃς ἦν αὐτῷ ἐκ [1] 

1. οἱ μὲν---αἰτήσας οτὰ. α. ργ. οὖ τηρ΄. τ. Δααἴῦ ΠΡτὸ 4, υὐ Φπηΐ. δὴ ΟΠ. 
τε καὶ ἔλεξαν οτη. ΔΑ. κυαξάρους α. ἐκέλευε ΔΑ. ἐκέλευσε Β. εἱ 

Ροβί κῦρος ῬΟΠΘΗ8 α. φυλάττειν ἐκέλευσε ΖΟΠδΙδΒ Ρ.152 ἃ. ὅσα] ὅσα δὲ α. 
ἔφη] ἔφη ἐγὼ α. ἡμέ α. ὅσα ἐμοὶ δίδοτε, ἡδέως, ἔφη, γύβι Θὔατ Ζο- 
ὨΔΥΙΔΒ. ἀεὶ ΟΙΏ. εἶπε καὶ μὴν ἐγὼ] εἶπεν ἐγὼ νῦν ἤκουσά ΤΕ 

ἡδέως καὶ ἢν α. ἰδ οἴῃ. Α. ἔγωγε 6. ΤΌ] οἴομαι. ἐμὲ) με σα. 
σι ἀράσπην 101] οὐ Αὐιβῦϊα. νο]. 2. Ρ.. 512 οἰϊδη8 κ. δὲ ἁ ἀράσπην, ὃς ἦν ἐκ π. αὐτῷ 
φίλος, ᾧ τὴν στολὴν ἔδωκε, ΖΟΠδΓΔΒ. 
Ζομδιδ8. 

1. διαλαβόντας] Ρ]Υθτι5 ἸρΊαΥ 56 1- 
νϑηᾶδπὶ ραιίθπὶ Οὐαχϑυὶθ αα Ῥγϑᾶδ 
αἸβρουγαν! Ογταβ. [ἴὰ ἔδυα .8δ»1, 20: 
Τοὺς δὲ Πέρσας διαλαβεῖν τὰς σκηνὰς, 
τοῖς μὲν ἱππεῦσι τὰς τούτοις πρεπού- 

σας, τοῖς δὲ πεζοῖς τὰς τούτοις ἀρκού- 

ἐκ παιδὸς αὐτῷ (α. αὐτῷ ἐκ παίδων 

σας. ΟΗΝ. 
διψῶ χαρίζεσθαι͵ Οοηΐ, ἀΘ Ποσ γο 0 

ΑἸΠΘΙ. τὸς, Ρ. 422 1, Ὁ] εχ τρίτῳ 
Παιδείας οἰϊαί ἐγὼ ὑμῖν διψῶ χαρί- 
σασθαι. τὔῦπαε Εαδίαίῃ. Οα. Ρ.1701,30. 

2. ᾿Αράσπην ᾿ΙὈΥὶ οἰϊαπῃ Ἰηἴτα. ᾿Α- 



408 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝΒΤ. ΟΥ̓ΕῚ 

.Ὶ κ᾿» Ὸ Ν, Ν ᾿ 3 Ν 7 Ν 

παιδὸς ἑταῖρος, ᾧ καὶ τὴν στολὴν ἐκδὺς ἔδωκε τὴν Μηδι- 
ἈΝ ’ ᾽ ἤ “- Ἷ 

κὴν, ὅτε παρὰ ᾿Αστυάγους εἰς Πέρσας ἀπῆει, τοῦτον ἐκέ- 
Ψ 3 “ 7 ω Ἃ 

λευσε διαφυλάξαι αὐτῷ τὴν τε γυναῖκα καὶ τὴν σκηνήν. 
53 Ν Ο ς Χ - ἮΝ ὃ , “- Σ ἥ ἐδ ΟΥΣ 10 δὲ 

4ἦν δὲ αὕτη ἡ γυνὴ τοῦ Αβραδάτου τοῦ Σουσίου" ὅτε δὲ 
ε . “ 5 7 "4 Χ ἴω 

ἡλίσκετο τὸ τῶν Ασσυρίων στρατόπεδον, ὁ ἀνὴρ αὐτῆς 
3, Ὁ Ὗ, ΙΝ Ά Ἂς ΄σι 

οὐκ ἔτυχεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ ὧν, ἀλλὰ πρὸς τὸν τῶν 
Ψ [4 ᾿ 5 Ν 

Βακτρίων βασιλέα πρεσβεύων ῴχετο" ἔπεμψε δὲ αὐτὸν ὃ 
7’ ἥ 

᾿Ασσύριος περὶ συμμαχίας: ξένος “γὰρ ὧν ἐτύγχανε τῷ 
τῶν Βακτρίων βασιλεῖ. ταύτην οὖν ἐκέλευσεν ὃ Κῦρος 

᾽ ἊΝ 3 "4 

4 διαφυλάττειν τον Δράσπαν, ἑ ἕως ἂν αὐτὸς λάβῃ. κελευό- 
μενος δὲ ὁ ̓Αράσπας ἐπήρετο, Ἕόρακας δ᾽, ἐφη, ὠ Κῦρε, 
τὴν γυναῖκα, ἣν με κελεύεις φυλάττειν ; Μὰ Δί, ἐφη ὁ 
Κῦρος, οὐκ ἔγωγε. ᾿Αλλ' ἐγὼ, ἔφη, ἡνίκα ἐξῃροῦμέν σοι 

Ἁ 

αὐτὴν" καὶ δῆτα, ὅτε μὲν εἰσήλθομεν εἰς τὴν σκηνὴν 
ἴω Χ 

αὐτῆς, τὸ πρῶτον οὐ διέγνωμεν αὐτήν" χαμαί τε γὰρ ἐκά- 
’ὔ ω , 

θητο καὶ αἱ θεράπαιναι πᾶσαι περὶ αὐτὴν καὶ τοίνυν η ρ ή 
« 7 ΄ι 7 3 Χ 5 “ Ἂ 5 ἣν Ἀ σ΄. 

ὁμοίαν ταῖς δούλαις εἶχε τὴν ἐσθῆτα" ἐπεὶ δὲ γνῶναι βου- 
, 7 5 ε 7 Ἄ ᾽ Ν 

λόμενοι ποία εἴη ἡ δέσποινα πάσας περιεβλέψαμεν, ταχὺ 
Ν “ 3 7 ’ ΄- “7 ᾿ 

καὶ πασῶν ἐφαίνετο διαφέρουσα τῶν ἄλλων, καίπερ καθη- 
Ξ μένη κεκαλυμμένη τε καὶ εἰς γὴν ὁρῶσα. ὡς δὲ ἃ ἀναστῆναι 
αὐτὴν ἐκελεύσαμεν, συνανέστησαν μὲν αὐτῇ ἅπασαι αἱ 
ἀμφ᾽ αὐτὴν, διήνεγκε δ᾽ ἐνταῦθα πρῶτον μὲν τῷ μεγέθει, 

3. τοῦ ἀβραδάτου τοῦ σουσίου] ἀβραδάτα (--ου ζοματγα8) τοῦ σούσων βασιλέως 
ΑἸὰ. Ζοηδιᾶβ. βακτρίων 15 ἃ. .Η.., ὧἱ Ζοπατδβ. βακτριανῶν Ὀ18 ἃ.α. ἔυμ- 
μαχίας α. 4. ΓΔὉτ] ἑώρακας. τὴν γ. ὦ κῦρε α. ἐγὼ] ἔγωγε Η.Ο. 
ἐξηροῦμεν (ὐ.Ο. ἐξηρούμην ΔΑ.Ε. 

ράσπας 6, 1, 321; 3,18; 4, 8.. ᾿δΙάοΥ, 
Ρε]. Τὰριβί. 5, ρ. 6οό Ο, Τείζοβ Η!βι. 
2,99. Υ. αἸοία α6 “ἡ Ὑστάσπης Ἐ0Ι ὩΣ 22. 

τήν τε γυν. καὶ τὴν σκηνὴν] 4: 6, 11. 
ἔδωκεἾ 1, 4; 26. 
5: Βακτριανῶν Βδοίσϊδη! ἢϊς 1π|6]- 

ΠΡῚ πϑαπθαηί 1Π600]85 [οΥΓ Βδοί Δ ἢ 86 
αἰα Ῥαυίπϊαπη οὐ τη (ὑδβρ τη 
ΒΙ0δ6 ; ΡοΟραΐυτὴ ααθηήδιη 8160 αἸούπτη, 
ἃ ϑιιδἰαΠὶ8 Αββϑυυ βααθ Πδπα ἴἰὰ ἸοηρΘ 
Τϑηγούτη, Ὠσπ]ὰ85 ροϑίιμ!αῦ. ΙΒίΟΥΙδ6 
ταῖο. ἩΠΤΓΟΗ. δ᾽ Ἰρϑῖαβ Χρϑηο- 
Ῥποηθ8. σοτητηθηίατη, βιπιηλ ΡΟρΡαΪ]ο- 
ΤΌΓΩ 4108 ΤηθΠηογαῦ ἴῃ Οὐγορθθαϊα, αὖ 
ΗγτοδηΪΟΓ ΓῺ 4, 2, 1, ΠΟῊ ΤηΔΡῚ18 418 ΠῚ 
811 αι ἤηρὶῦ οοηίγα Πἰβύουϊατη Τοὶ 
Ὠδίυγοο ΔΟσοιη πη δηΐ15. ΕΟυ πλάτη Βακ- 

τριανῶν ποίαν! Δα 1,1, 4. 
ἐτύγχανε ΑΡγδααῦδϑβ. 
4. ὁμοίαν ταῖς δούλαις] Ν. δα 6,1, πο. 
καίπερ καθημένη κεκαλυμμένη) ΗΠ απα 

Δ]ἸΆτη πἀοθοο οαρίο Πριιγαμ ΠΜΠῚΪ 
εβραβίδηὶ "απο δα Ὠϊοηΐ. ν΄, ὅραη- 
᾿ιθπι. 1)158.4. Η ΟΓΟΗ. Οοηἠαπρθπάα 
δαΐθτη καθημένη κεκαλυμμένη. Αα χα- 
μαὶ καθημένη, οὖ ἢ, 3, 5» Τοίογεπα τα 
αποὰ Π)1οὸ ἀἸοῖῦ 46 λυπουμένοις ΟΥ. τύ, 
νῸ]. 1, Ὁ. 458: Προσμηχανᾶσθαι μέλαι- 
ναν ἐσθῆτα καὶ ταπεινὰς καθέδρας. 

5. τῷ μεγέθει] Θυῖρρα πουλὶ ηῖθιι8 
ἘΞ ΠΣ Οὐυγῦϊ γοῦρῦὰ βδαηΐ 6, 5, ἴῃ 
ΟΟΥΡΟΓαῚ πηα]οϑίαϊθ νϑπθυαῖϊο οϑί. 
Τα 8 ϑἰβυρδιη} 18 10. 3,12 ΠΘρμῶ- 
ΒΠΟΠΘΙῚ ΡΓῸ τ ρθ Παρυῦ, φαοα ΠΑΡ δι 



ΚΒΟΥΊΘΟΣΕΡΕ, 400 

37 ν" “ ἴω “- 4 , 5 

ἔπειτα δὲ καὶ τῇ ἀρετῇ, καὶ τῇ εὐσχημοσύνῃ, καίπερ ἐν τα- 
πεινῷ σχήματι ἑστηκυΐα. δῆλα δ᾽ ἦν αὐτῇ καὶ τὰ δάκρυα 
στάζοντα, τὰ μὲν κατὰ τῶν πέπλων, τὰ δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς 

6 πόδας. ὡς δ᾽ ἡμῶν ὃ γεραίτερος εἶπε Θάρρει, ὦ γύναι" 
καλὸν μὲν γὰρ κἀγαθὸν ἀκούομεν καὶ τὸν σὸν ἄνδρα εἰναι" 
νῦν μέντοι ἐξαιροῦμεν ἀνδρί σε εὖ ἴσθι ὅτι οὔτε τὸ εἶδος 

Ἄ , , ᾽, ᾿,ὕ ἐκείνου χείρονι οὔτε τὴν γνώμην οὔτε δύναμιν ἥττω ἐχοντι, 
3 δ΄. Ὁ ε μς 7 5» ᾿ χ) πν Ν κ᾿ 

ἀλλ᾽ ὡς ἡμεῖς γε νομίζομεν, εἴ τις καὶ ἄλλος ἀνὴρ, καὶ 
Κῦ χξ ΄ 3 θ (ζ θ - δ , ἌΣ Ὁ οὃ ΐ « 

ὕρος ἄξιος ἐστι θαυμαζεσθαι, οὗ συ ἐσει ἀπὸ τοῦὔδε' ὡς [53] 
3 “ 2᾽ ς Ἂν ΤΑ ἣ Ἕ 5᾽ 

οὖν τοῦτο ἤκουσεν ἡ γυνὴ; περικατερρήξατὸ τε τὸν ἄνωθεν 
ων ΄ ᾿ς Ἁ ᾽ν 5 

"πέπλον καὶ ἀνωδυρατο' συνανεβόησαν δὲ καὶ αἱ δμωαί. ἐν 
Ἀ δι Ψ, Ἁ “ Ν - ’ὕ “- Ψ 

τούτῳ δὲ ἐφάνη μὲν αὐτῆς τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ προσώ- 
: » 7 ὌΝ τ ΄ Ἀ « - Ν Ἔν, 5} 2 "ἢ 

που, ἐφάνη δὲ ἡ δέρη καὶ αἱ χεῖρες" καὶ εὖ ἰσθι, ἐφη, ὦ 
΄“ ε » ᾿) 32) . σ΄ 27 “ . ΕῚ σ΄ 

Κῦρε, ὡς ἐμοί τε ἔδοξε καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι τοῖς ἰδοῦσι 
᾿ς “ Χ 7 ᾿ δ" ΄ι 7 ΄ι 

μήπω φῦναι μηδὲ γενέσθαι γυνὴ ἀπὸ θνητῶν τοιαύτη ἐν τῇ 
3 ᾿ 3 ἈΝ ᾽ὔ ΥΩ . Ἂ 7 » 7 ἈΝ «ε 

8 Ασίᾳ' ἀλλὰ πάντως, ἐφη- καὶ σὺ θέασαι αὐτὴν. καὶ ὃ 
κα » κ ᾿ , , Ὄ 9 , 5... εξ 

Κῦρος ἐφη, Ναὶ μα Δία, πολὺ γε ἧττον, εἰ τοιαυτὴ ἐστὶν 
[4] 

εἰ: τῇ εὐσχ.] εὐσχ. α.Μ. ἐσχηκυῖα (α. οοΥτ. δε 00 7 καὶ ἐπὶ] κατὰ Α.Ὁ. 
ἐᾷ τἠν άῤμα ). ὅδ. εἴ ἴῃ τᾶβ. . ΠΌΤ] ἔσῃ. τοῦτο] τού του Α.α. 
δου. 5. ν. ἄνωθεν π.] π. ἄνωθεν Ο.ΝΜ. 7. ἔφη οτὰβ. ἃ. ἐμοί τε] ἔμοιγε 
Α.α. Ὁ ἜΒΗ φανῆναι Ἐ. γυνὴ οτη. . τοιαύτη) ν 5. ητ. α. 
θέασαι ἡ 5. αιτ. ἃ. 

σΟΥ̓ΡΟΥ͂5 ΑἸοκαηάσαμι ργοϑίαχοι. (οηΐ. 
Ἠετγοαοῦ. .Ἴ, 187, 6 Χεῦχα κάλλεός τε 
εἵνεκα καὶ μεγάθεος ἀξιονικοτάτῳ, οἷ 5, 
20, 4θ ἀΠΒΙορίθυ8 ΤΘΡΘΙΩ οἰ ρθη αθαϑ 
τὸν ἂν τῶν ἀστῶν κρίνωσι μέγιστόν ΠΕ 

εἶναι καὶ κατὰ τὸ μέγαθος ε ἔχειν τὴν 

ἰσχύν. ἩΠΤΟΗ. 
ἀρετῇ} ΟΟΥ̓ΡΟΥΪΒ ἴογπηα, τῷ Ἠοπι. 

Οα. Σ, 280, ἈὉ1Ὶ Ῥθηθ]ορο ααθεῖθα : 
᾿Εμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε ὥλεσαν 
ἀθάνατοι. ῬδηΐΠθαπη ἰδ]θηλ ἴθ Χο- 
ΠΟΡΠΟΙ ΘΧὨΙθοῦ α01816ΠῚ ρῥἱοίδτη νο]αὶϊί 
ῬΒΠοϑίν. Ππηδρ΄. 2,9. ΗΤΟΗ. 

ἐν ταπεινῷ σχήματι] [ἰοίογίαν δά 
ὁμοΐαν ταῖς δούλαις ἐσθῆτα 5.4. Οοηΐ. 
ϑίθρῃ. ΤΟ. γν. Ταπεινὸς Ρ. 1926 α. 

αὐτῇ τὰ ὃ. καταστ.] (ὑοηξ, 6, 4, 23. 
6. γεραίτερος] Νοη ἹπρΓΟ ΒΔ] ὸ Ὁ. 

Βουρίαγα γεραίτατος, Θἴ81 δὶς Βαρεοι- 
Ἰαῦντιιβ ΠΟ δϑῦ ρα Χοπορμοηΐθῃι, 
566 εβί ρα 8]108, Ἰΐθτη σο [818 ΘΟ τΩ 
σομπραγαῖνο. Υ. 68. δίθρῃ. ν, Γὲ- 
ραιός. 

τὸν ἄνωθεν πέπλον) Αρραγεῦ ρβρίατη 
ΤΩ Ὁ] ΌΤΘ σᾶρτί πη] [βοϊθηααθ ἰο- 
ἰΔΠ Οοὐτ Ῥϑοΐοσο οὔ τδη] 5. Οὔγο- 

8. περὶ ἔρωτος ἐξαίρετα τηρ;. τ. α. 

4556. ΘΌΡΘΙΊΟΥ͂Θ ΘΏΪΤη 678 Ρατίθ 61- 
861558. ἀθιηθτη Ρδηΐῆθα ἔβδοϊθη,, σΟ]] 1 
οὐ 8 8 ὨτιὯ88 σΟΠΒΡΙΟΙΘμα885. θΓ8- 
Ὀεθαί. 5ΟῊΝ. Οομί, Ρο]]ὰχ 7, 50, 
αὶ οἰἰαῦ π. τὸν ἄνωθεν πέπλον. 1 ΙοὔυτΩ 
δαΐθτη μος αὖ ΠΘῃπ βίῃ. Ρ. ὅηι, 20: 
Τῷ μὲν ὑπῆρχεν ἐπισιτισμὸς ἐκ τῆς ἄνω- 
θεν Φρυγίας. 

η. ἔδοξε φῦναι γυνὴ τοιαύτη] Δεσα- 
Βαδν τη ῬΥῸ ΠΟΙΠΙηδΙνΟ ροβί δοκεῖν 
1Παύστη βαβῦ]} οἔϊατη ΑὩΔΌ. 3, ἘΠ: 

φῦναι---γενέσθαι Ῥδι1]0 αἰϊίου ἤδθς 
γοῦθα ΠΟΙ Πρ ΠΤ ἸΠ τα 7; 2, 24: 
Πρῶτον μὲν ἐκ θεῶν γεγονότι, ἔπειτα δὲ 
διὰ βασιλέων πεφυκότι. Ἡϊς αἰθη- 
συϊῦ ῥυ]οπουγῖμηα ἰηὔοῦ οὰ8 ἢτι88 
Παῖδο ἴῃ Αβῖὰ βἰηΐ Δ 115 αχδθ 8]1πη66 
νοηου τ ῦ. Θ111115 οϑύ Ιοοῦβ ΠΙοΐβ ΟΥ. 
“0 ον Τ, Βὲ ΒΞ: Αὐτὸς δὲ ἔφυ κάλ- 
λιστος ἀνθρώπων οὐ τῶν νῦν μόνον, 
ἀλλ᾽ ὡς ἔνεστιν εἰκάζειν ἐκ τῆς ὑπερ- 
βολῆς καὶ ἁπάντων ἁπλῶς τῶν ἐξ ἅ- 
σαντος τοῦ χρόνου ὠνομασμένων ἐπὶ 

κάλλει ὅσοι θνητοὶ ἐγένοντο. 
8. πολύ γε ἧττον] [ηῖ6}]. θεάσομαι. 

Βεροῦὶῃ ἢφο Ριπὔατοῃτιβ ΜΟΕ, ᾿. 521 1. 

Ῥ 
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οἵαν σὺ λέγεις. Τί δαί; ἔφη ὁ νεανίσκος. Ὅτι, ἐφη, εἰ 
νυνὶ σοῦ ἀκούσας ὅτι καλή ἐστι πεισθήσομαι ἐλθεῖν θεα- 
σόμενος, οὐδὲ πάνυ μοι σχολῆς οὔσης, δέδοικα μὴ πολὺ 
θᾶττον ἐκείνη αὖθις ἀναπείσῃ καὶ πάλιν ἐλθεῖν θεασό- 
μενον" ἐκ δὲ τούτου ἴσως ἂν ἀμελήσας ὧν με δεῖ πράττειν 
καθήμην ἐκείνην θεώμενος. 

Καὶ ὁ νεανίσκος ἀναγελάσας εἶπεν, Οἴει γὰρ, ἔφη, ὦ 
Κῦρε, ἱκανὸν εἶναι κάλλος ἀνθρώπου ἀναγκάζειν τὸν μὴ 
βουλόμενον πράττειν παρὰ τὸ βέλτιστον ; εἰ μέντοι, ἐφη; 

ἴω “ 5 Ἕ ’ ὮΝ 3 4 ςε Υ 6 Ἂν 

τοτοῦτο οὕτως ἐπεφύκει, πάντας ἂν ἠνάγκαζεν ὁμοίως. ὁρᾷς. 

11 

12 

2 ἧς σι 7] Ψ 7] Ἁ ΄ι 

ἐφ, τὸ πῦρ, ὡς πάντας ὁμοίως κάει; πέφυκε γὰρ τοιοῦτον" 
“- δὰ - “- ᾿ - “ ᾽ Ἃ “ἷ 

τῶν δὲ καλῶν τῶν μὲν ἐρῶσι τῶν δ᾽ οὗ, καὶ ἀλλος γε 
ἄλλου. ἐθελούσιον γὰ ἔφη, ἐστὶ, καὶ ἐρᾷ ἕκαστος ὧν ἂν 

’ ᾿ 4 ξ Ρ: 5 τὰ “ ᾿ ὴν “ Μ] 

βούληται. αὐτίκ, ἐφη, οὐκ ἐρᾷ ἀδελφὸς ἀδελῴηῆς, ἄλλος 
δὲ , ἠδὲ Ν θ Ν γλλ δὲ Ψ ᾿ Ν. Ν 

ἐ ταύτης, οὐδὲ πατὴρ θυγατρὸς, ἄλλος δὲ ταὐυτης" καὶ γὰρ 
3 

φόβος καὶ νόμος ἱκανὸς ἔρωτα κωλύειν. εἰ δέ γ᾽, ἔφη, 
νόμος τεθείη μὴ ἐσθίοντας μὴ πεινῆν καὶ μὴ πίνοντας μὴ 
διψῆν μηδὲ ῥιγῶν τοῦ χειμῶνος μηδὲ θάλπεσθαι τοῦ 

“Δ ἤ ΄ὔ ἴω 4 

θέρους, οὐδεὶς ἂν νόμος δυνηθείη διαπρὰ ασθαι ταῦτα πει- ᾿ ] 
θεσθαι ἀνθρώπους" πεφύκασι γὰρ ὑπὸ τούτων κρατείσθαι. 
τὸ δ᾽ ἐρᾶν ἐθελούσιόν ἐ ἐστιν ἕκαστος γοῦν τῶν καθ᾽ ἑαυ- 
τὸν ἐρᾷ, ὥσπερ ἱματίων καὶ ὑποδημάτων. Πώς οὖν, ἔφη 
ὁ Κῦρος, εἰ ἐθελούσιόν ἐστι τὸ ἐρασθῆναι, οὐ καὶ παύ- 
ἀνθ. ἔστιν ὅταν τις βούληται; ἀλλ᾽ ἐγὼ, ἔφη, ἑόρακα 

Ν ΄ ἘΞ ὃΝ ΄ . "» Ν ΄ ᾿ 
καὶ κλάοντας ὑπὸ λύπης δι ἐρωτα, καὶ δουλεύοντας γε 

δαί] δή Α. δ᾽ α. ἐλθεῖν πεισθ. ἃ. καθήμην Ἰά. καθοίμην Α.α. 
9. οἴη α. ΡΥ.» αὖ νἸἀδίυγ. ἀναγκάζειν ἃ. τηρ΄ ΤΥ. βουλόμενον ποιεῖν Δ.Ε. 
το. 1101] καίει. τοιοῦτο ἃ... ν 5. ο΄. α. τῶν δὲ] δὲ οαπι. Α΄. α. ΒΕ. 01: 
ἐθελούσιον ἃ. 5. ν.Υ. ἐθέλουσι Δ... αὐτίκ᾽ ] ϑΌΡΘΥ κ ογάβυιῃ ααϊα α. 
ἐρᾷ οτὰ. Α.6. τηρ΄ ᾿. 1τ. [ΔὈΥ] ῥιγοῦν. οὐθεὶς Α. διαπρά- 
ἕεσθαι να: γοῦν] γὰρ οὐ οὖν ἃ. 5.ν.1. 12. ὁ κῦρος---ώρακα ΟΤἿῊ. 
Ἀν 6. πὴρ' ἑώρακα Ὁ. τηρ. Υ. ὁρᾷς 4 Αι οἱ (.. ρτ., ἴὰ αὸ ἤπης δ] απ 
πεν ΤΑΣ τοίϊἄθτη ΠΕΟΘΓασ απ]. ῬΟΥΊΡΒ] ἑόρακα. κλάοντας (. ΡΥ.» ὨΪδὶ 
οἴ πὰ ἃ ἃ ΟΟΥΥ. Δα αΙτη, πὖ (. κλαίοντας Δ. 

ΖΕΌΝ, εβριού [βιαᾶον. Ῥὲ]. Ἐὰριβῦ. 
5. Ὁ: ὑοῦ. 

πολὺ θᾶττον) (ὑοηΐ. Ρ», 5, 41: ᾿Δμε- 
λεῖσθαι δὲ δοκοῦντες στρατιῶται οἱ μὲν 
ἀγαθοὶ πολὺ ἀθυμότεροι γίγνονται. 

το. πέφυκε] ΝΝαΐαγα 1ΐα ΘΟΙΏ ΑΓ Αἰτι ΠῚ 
αβί, πιῦ 5.11. ΑἸΙθηαη ἃ ΧΕΠορΠοηΐθ 
τοιοῦτο 1ο]]οηάπθη (ΟΠ. 1, 1, 15; 

ας. 9, 9; Οοην. 9, 3. 
οὐκ ἐρᾷ ἀδελφὸς ἀδελφῆς) Οοηίτα- 

ΤᾺ ΠΔ ἀραὶ Ῥοιβαθ οὖ ἀσγρίϊοβ ἴῃ 
ΤΊΣΙ 118 τοοθρύμπη {πι|586 σοηίτα Χο- 
ΠΟΡΠοπίθπι τηοπῖ Βτοάθιβ. ΒΟΉΝ, 

11. ῥιγῶν] ΠΟΥ ΠΊαμη πο Αἰοατα 
ῥιγοῦν ΧΘΠΟΡΠΟΙΪΙ σιοαῖιθ 5θΡ6 1118- 
[πὰ Ὠοίαν]Πλ115 δα 165. [ΘΡἢ, 

; ὦ [5] 

[6] 



ἘΡΒΝΣ ΘΟ ΌΣ; Φ}} 

“ 3 ’ ΄ Ν ͵7 ᾿ 5. τ δὰ Ν 

τοῖς ἐρωμένοις καὶ μάλα κακὸν νομίζοντας πρὶν ἐρᾶν τὸ 
, Ἂς , ἣν Ὁ 3 , » - 

δουλεύειν, καὶ διδόντας γε πολλὰ ὧν οὐ βελτιον αὐτοῖς 
στέρεσθαι, καὶ εὐχομένους ὥσπερ καὶ ἄλλης τινὸς νόσου 
ἀπαλλαγῆναι, καὶ οὐ δυναμένους μέντοι ἀπαλλάττεσθαι, 
ἀλλὰ δεδεμένους ἰ ἰσχυροτέρᾳ ἀνάγκῃ ἢ εἰ ἐν σιδήρῳ ἐδέ- 
δεντο. παρέχουσι γοῦν ἑαυτοὺς τοῖς ἐρωμένοις πολλὰ καὶ 
εἰκῇ ὑπηρετοῦντας" καὶ μέντοι οὐδ᾽ ἀποδιδράσκειν ἐπιχει- 

΄“- “ 3, 3 

ροῦσι, τοιαῦτα κακὰ ἔχοντες, ἄλλα καὶ φυλάττουσι τοὺς 
ἐρωμένους μή ποι ἀποδρώσι. 

ἘΞ. ἐαὶ, ὁ νεανίσκος εἶπε πρὺς ταῦτα, Ἰ]οιοῦσι γὰρ, ἔφη, Ψὰ 

ταῦτα εἰσὶ μέντοι, ἔφη, οἱ τοιοῦτοι μοχθηροί: διόπερ, 
Ἷ 5 Ν 3 κ 

οἶμαι, καὶ εὔχονται μὲν ἀεὶ ὡς ἀθλιοι ὄντες ἀποθανεῖν, 
» 3 ἴω ΄ ΄ σι ’ 3 

μυρίων δ᾽ οὐσῶν μηχανῶν ἀπαλλαγῆς τοῦ βίου οὐκ ἀπαλ- 
7] Τὰ Ὡν ᾿. “ι 

λάττονται. οἱ αὐτοὶ δέ γε οὗτοι καὶ κλέπτειν ἐπιχειροῦσι 
Α 3 Φροιν, -- 3 7 3 , » “ ε ΄ὕ 

καὶ οὐκ ἀπέχονται τῶν ἀλλοτρίων, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν τι ἁρπα- 
Ἂ ω Ἁ ων » 

σωσιν ἢ κλέψωσιν, ὁρᾷς ὅτι σὺ πρῶτος, ὅτι οὐκ ἀναγ- 
ἴω Ν Ψ, “ Ν ’,ὕ ς ’ 

καῖον τὸ κλέπτειν, αἰτιᾷ τὸν κλέπτοντα καὶ ἁρπάζοντα, 
ἊΝ » “ 5 -Ν Ἶᾳ “ ,ὕ ῳ 

14. καὶ οὐ συγγιγνώσκεις, ἀλλὰ κολάζεις. οὕτω μέντοι, ἐφη, 
ὡ ε . » 5 ’ 3 ΄σι [ σι 5 3 Ἂ Υ͂ 

καὶ οἱ καλοὶ οὐκ ἀναγκάζουσιν ἐρᾶν ἑαυτῶν οὐδ ἐφίεσθαι 
ἀνθρώπους ὧν μὴ δεῖ, ἀλλὰ τὰ “μοχθηρὰ ἀνθρώπια πασῶν, 
οἶμαι, τῶν ἐπιθυμιῶν ἀκρατῆ ἐστι, κἄπειτα ἔρωτα αἰτιῶν- 
ται οἱ δέ γε καλοὶ κἀγαθοὶ ἐπιθυμοῦντες καὶ χρυσίου καὶ 
ἵππων ἀγαθῶν καὶ γυναικῶν καλῶν, ὅμως πάντων 
τούτων δύνανται ἀπέχεσθαι ὥστε μὴ ἅπτεσθαι αὐτῶν 

δῇ 5 παρὰ τὸ δίκαιον. ἐγὼ γοῦν, ἔῤη, ταύτην ἑορακὼς, καὶ 
πάνυ “καλῆς δοξάσης μοι εἰναι; ὅμως καὶ παρὰ σοί εἰμι καὶ 

ιόὶ π καὶ τἄλλα τὰ ἐμοὶ προσήκοντα ἀποτελῶ. Ναὶ μὰ [8] 
7 ων ων Ἃ » Ψ 

ἐφη ὁ Κῦρος" ἴσως θᾶττον ἀπῆλθες ἢ ἐν ὅσῳ 
ἐριδα ἔρως πέφυκε συσκευάζεσθαι ἄνθρωπον" καὶ πυρὸς 

γε ὧν πολλῶν οὐ βέλτιον Δ... γε πολλὰ οὗ βέλτιον α. τῦρ. Γ΄. δεμένους 
σ. ΘΟ ΓΕ. 5 ν. Ε. εἰ] ἡ Α. 13. μέντοι] μέντι (.. ῬΥ. οἱ] οὐ Ὁ. ργ. 
αἰεὶ Α.Ο. ἁρπάσωσιν)] ἁρπάσωσί τι Α.α. ρτ., 4] (ΟΥΙΤ. ἁρπάσωσι. 
14. οὐκ] καὶ οὐκ Δ.α. ἔρωτας 6... 564 οοΥ., αὖ νΙαἀοίαν. τούτων] ῥᾳ- 
δίως Δα, (α. ταρ΄. Υ. ἅπτεσθαι α. ΟΟΥΤ. ἜΤΕΣΙΝ τ΄ Α.α. ΡΥ. 15. [ΛὈΤῚ 
ἔγωγ᾽ οὖν. ΓΛΌῪ] ἑ ἑωρακώς. ἐμοὶ ἘΝ. ΕῸΡ, μοι α΄. 5.ν. τ. μοὶ Τα ηΐ., φαδϑὶ 
τἀμοί. παρὰ σοὶ Δ.Ε. τό. συσκ. α. ΘΟ. 85... σκ. ΔΕ. Ἀγ. 

12. πρῶτος] Υ. δα ἘΡ' 2: 18. ἀναγκαῖον ααοΐ ὙΠ] σΟρΘΠΩΙ ἃ Ὠδ- 

ὅτι---ὅτι ) Οὐοπΐθταβ ὅτι ὅτε 6, 1, 9. ὕπγα ἰῃδϊϊαπι Παροῖ. 5ΟΗΝ. 
Ἰ)οἰουίουββ ὡς οὐκ, (6 40 5βῖη8 ὃν ρο- 16. ἔρως] Μα]8Β ἸΌΥῚ ΠΟΠΠ1]} ὁ 
51:19 Θ'Οῃ ποιά. οἰδαί, ΗδΙηἀογῇ, δα Ῥ]α-ὀ ἔρως, αἱ ὁ φόβος 3,1, 25. 
1015 Ῥτοΐδρ'. ὃ. 27. Ρ. 514. συσκευάζεσθαι] (ὐοΥρογα οὐ δἷἵι- 

Ρ.2 
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΄, Ε) 7 3 5 φδι.κλχλ » ᾿ς Ἁ “ ᾽ 

γάρ τοι ἔστι θιγόντα μὴ εὐθὺς κάεσθαι καὶ τὰ ξύλα οὐκ 
532 Χλ ᾽ » “ ϑ. » 5 Ν ΕΧΌΝ 5 

εὐθὺς ἀναλάμπει. ὅμως δ᾽ ἐγωγε οὔτε πυρὸς ἑκὼν εἶναι 
“ Ἁ Ἅ ω Ψ' 

ἅπτομαι οὔτε τοὺς καλοὺς εἰσορῶ. οὐδέ γε σοὶ συμβου- 
᾿ᾧ 3, 53 9 ’, “ ἴω ἴω Ἁ 

λεύω, ἔφη, ὦ ᾿Αράσπα, ἐν τοῖς καλοῖς ἐᾶν τὴν ὄψιν δια- 
ὃ Ν Νὴ ἴω ΧΝ 7 ν» Ν 

τρίβειν: ὡς τὸ μὲν πῦρ τοὺς ἁπτομένους κάει, οἱ δὲ καλοὶ 
Ν Ἁ “, 7 ς ΄ “ 2 “ 

καὶ τοὺς ἄπωθεν θεωμένους ὑφάπτουσιν, ὥστε αἰθεσθαι τῷ 
3, 

17 ἐρωτι. Θάρρει, ἔφη, ὦ Κῦρε: οὐδ᾽ ἐὰν μηδέποτε παύσω- 
μαι θεώμενος, οὐ μὴ κρατηθώ ὥστε ποιεῖν τι ὧν μὴ χρὴ 
ποιεῖν. ἵζάλλιστα, ἔφη; λέγεις. φύλαττε τοίνυν, ἔφη, 
“ 7 Ε] ᾿Ὰ Φ᾽ ΠΝ 7 Ν᾿ δ ν᾽ 

ὥσπερ σε κελεύω καὶ ἐπιμέλου αὐτῆς" ἴσως γὰρ ἂν πάνυ 
ἜΣ ἣν “- ’ὔ « ’ὔ “ ᾿ νὴ “- 

ιϑημῖν ἐν καιρῷ γένοιτο αὕτη ἡ γυνή. τότε μὲν δὴ ταῦτ᾽ [9] 
͵ ᾿ς 

εἰποντες διελύθησαν. 
ς Χ ,ὔ Ὕ Ν ες ἡ« Χ Ἄ - 

Ο δὲ νεανίσκος ἅμα μὲν ὁρῶν καλὴν τὴν γυναῖκα, 
“ Ν 5 ᾽ Χ ΕΣ ,ὔ Ἂ ν᾿ Ω͂ Ἂ 

ἅμα δὲ αἰσθανόμενος τὴν καλοκαγαθίαν αὐτῆς, ἅμα δὲ θε- 
Χ ΄ - Ψ 

ραπεύων αὐτὴν καὶ οἰόμενος χαρίζεσθαι αὐτῇ, ἅμα δὲ 
7 ΄΄ 5 3 3 ᾿Α 

αἰσθανόμενος οὐκ ἀχάριστον οὖσαν, ἀλλ᾽ ἐπιμελομένην 
Ἁ ὥι “ ΩΝ , ῇ Ἂ Υ 7 

διὰ τῶν αὑτῆς οἰκετῶν ὡς καὶ εἰσιόντι εἴη τὰ δέοντα, καὶ εἰ 
Ψ ἿΝ ΩΝ ’ὔ, ’ 

ποτε ἀσθενήσειεν, ὡς μηδενὸς ἂν δέοιτο, ἐκ πάντων τούτων 
5) , ΕῚ ᾿Ὶ Χ 5᾽ 

ἡλίσκετο ἔρωτι, καὶ ἴσως οὐδὲν θαυμαστὸν ἔπασχε. καὶ 
“- Ἁ Ἂ, Ὁ Υ 

ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐπράττετο. 
7, Ἂ “ 3 Ν , “- 

Βουλόμενος δὲ ὁ ἰζῦρος ἐθελοντὰς μένειν μεθ᾽ ἑαυτοῦ 
7 »Ὦ Ἄ ’ ,ὔ ,ὔ 

τοὺς τε Μηδους καὶ τοὺς συμμάχους, συνεκάλεσε πάντας 
Χ ἃ “ Ψ᾽ 

δοτοὺς ἐπικαιρίους" ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε τοιάδε. ἔΑνδρες [το] 

19 

οὔτε π. (. 5.ν.Υ. οὐπ. 
ἄπωθεν Ἐ.. ἄποθεν Δ.α. 
αἴσεσθαι Α. αἴσθεσθαι 

ΤΑΌΥΙ θίγοντα. κώεσθαι ἘΠ. καίεσθαι Δ.Ὁ. 
Α.ὉΟ. ρτ. ἀράσπη Α.α. κάει Ἐ᾿. καίει Α.α. 
ὑφάπτουσιν ὥστε] ὑφάπτουσί γε Δ.(α. ΠΟΥ. πιρ΄. Υ. 
( ΡΥ: 17. ΓλΡγὶ ἐπιμελοῦ. 

Τηρ΄. Γ. ὑπερκαλλῆ τὴν ὅτιη. 
7: πηΐ. ΤΛΌΥΙ αὐτῆς. 
ἂν οτη. Ζαηΐ. τούτων (α. τηρ΄. Γ. 
ἐθέλοντας. 

ἴουν Ἰηξορργοίαϊαι" (ὑΔημ ΓΆ 8, [.ἃ- 
4618. 4188] οαρθῖθ ὅϊθρ᾽ι. ἴῃ 168. 
αι Ρ]αῦ. (ὐαῦ. τηϊη. ας. 43: Οὗς μὲν δε- 
διξάμενοι τῶν πολιτῶν, οὗς δὲ συσκευ- 
σάμενοι χάρισι καὶ δωροδοκίαις, οὖ 4118 
ΘΟὨΆ]ΙΓΩΤΙ8. 

ἁπτομένους] ΡὈ]αίατοι. ἀρπα 5100. 
ΕἸ. 66, 5: Μᾶλλον δὲ, ὥς φησιν ὁ Ξε- 
νοφῶν, τὸ μὲν πῦρ τοὺς ἁψαμένους 
καίει μόνον, οἱ δὲ καλοὶ τοὺς μακρὰν 

ἑστῶτας ὑφάπτουσιν. ἴάθτη δυΐι8 1]. 
τηθιηϊηϊῦ ΘΟ. ὅὅγιηρ. 5» 7. Ρ- 0δι (΄, 
τηοηθηΐο Βα ηἸςθηϊο δα (ὐοπηπηθηΐ, 1, 

μεθ᾽] με ἴῃ 1. οἱ τὰβ. ἃ. 

18, καλὴν Δα. τὴν τά. α. 
» 

ἐπιμελουμένην Ε. οὖ ἀντὶ 8. ἐπι Υ. ἀντε- 
εἰσιόντι] εἰ οἷόν ἜΕ, αὐτῷ α. Ιηρ'. ΤΥ. 

10. ἐθελοντὰς ΘΡΘΡμδηιΒ. ΤΑ τὶ 

4.12. ΒΟΉΝ. Θυο Ιοτ0 οἱ ἁψάμενα 
οϑί οἵ οὐδ᾽ ἁπτόμενον. 

ἄπωθεν] 1)6 [ογτηὰ νἹ]οϑἃ ἄποθεν δ 
68. ϑΊΘΡΙ. 

17. ἐν καιρῷ γένοιτο] Υ. δὰ 6, 188, 
5ΟΗΝ, ἐδ : ν 

10. ἐπικαιρίους ] [ὨἰοΥρΓοίαίαν ϑίορῃ. 
ΠΟΠΊΪΠ65 ΤΟ 15 ρθη (18 δὲ ΘΟη οἰ θη 415 
ΠΘΡΌΓ8. ἸἀΘη608, 1 αὐϊπθ ορρουΐαμῃοϑβ : 
οὐ (ὑδιοσα 18 νου σιοϑ ΟΡΡΟΥ ἐιμ)τιηη, 
οοϑοί σοη θη γο οομυοσαΐοο. 5ΘΟΗΝ, 
Υ. [π΄. 
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ἰφὶ Ν ΄ - ἐ 3. ἼΝ 6" Ω οὶ “ 
Μῆδοι καὶ πάντες οἱ παρόντες, ἐγὼ ὑμᾶς οἰδὰ σαφῶς ὅτι 

5, ’, , Ν » ΝΣ Ὑ] Ζ 
οὔτε χρημάτων δεόμενοι σὺν ἐμοὶ ἐξήλθετε οὔτε Κυαξάρῃ 

7 ΄ι ΄“ ᾽ ᾿' ἴω 

νομίζοντες τοῦτο ὑπηρετεῖν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ βουλόμενοι τοῦτο 
χαρίζεσθαι καὶ ἐμὲ τιμῶντες νυκτοπορεῖν., καὶ κινδυνεύειν 

21 σὺν ἐμοὶ ἠθελήσατε. καὶ χάριν τούτων ἐγὼ ὑμῖν ἔχω μὲν, 
εἰ μὴ ἀδικῶ: ἀποδιδόναι δὲ οὔπω ἀξίαν δύναμιν ἔχειν μοι 

΄ι κι Ἁ 7 Ν ἈΝ » ἈΝ 

δοκῶ. καὶ τοῦτο μὲν οὐκ αἰσχύνομαι λέγων" τὸ δ᾽ αν 
΄ὕ 9. 9 ,ὕ 35. 5) » ΕῚ 

μένητε παρ᾽ ἐμοὶ, ἀποδώσω, εὖ ἴστε, ἔφη, αἰσχυνοίμην ἂν 
, “-“ ͵ Ν᾿ Χ Ε 7 ΄- 4 

εἰπεῖν: νομίζω γὰρ ἐμαυτὸν ἐοικέναι λέγοντι ταῦτα ἕνεκα 
-ν ε ΄“ ἴω ».. 7 δ. 5.5 Ν , » Ν με 

τοῦ ὑμᾶς μᾶλλον ἐθέλειν παρ᾽ ἐμοὶ καταμένειν. ἀντὶ δὲ 
7ὔ ᾿ , “' πεν Ν Ε΄." ἊἋ ΒΩ ΕἸ , 

τούτου τὰδε λεγω" ἐγὼ γὰρ ὑμῖν, κἂν ἤδη ἀπίητε ἵζυα- 
ἊΝ 7 » Ο ψΨ 4 

ξάρῃ πειθόμενοι, ὅμως, ἂν ἀγαθόν τι πράξω, πειράσομαι 
Ἶ ΄. Ὡ Ἁ σι ἴω ΝΥ Ἂ 

22 οὕτω ποιεῖν ὥστε καὶ ἐμὲ ὑμᾶς ἐπαινεῖν. οὐ γὰρ δὴ αὐτὸς 
3 9 Ν τε 7 Ἂ Ψ Ν Ν Ν 

γε ἄπειμι, ἀλλὰ καὶ Ὑρκανίοις τοὺς ὅρκους καὶ τὰς δεξιὰς 
ἋῸ ΒΥ 3 Ψ ἈΝ Ὁ 7] Ἁ ε 7 

ἃς ἐδωκα ἐμπεδώσω καὶ οὔποτε τούτους προδιδοὺς ἁλώσο- 
ἴω “- 7, ᾿ς ω ’ 

μαι, καὶ τῷ νῦν διδόντι Γωβρύᾳ καὶ τείχη. ἡμῖν καὶ χώραν 
’ ν᾽; ΄“- Χ ΄σ ΄ι᾿ Ν᾿ 

καὶ δύναμιν πειράσομαι ποιεῖν μὴ μεταμελῆσαι τῆς πρὸς 
ΕΝ “ Ν Ψ ἷ δ ΄- Ο ΄ὔ 

“2 ἐμὲ ὁδοῦ: καὶ τὸ μέγιστον δὴ, θεῶν οὕτω διδοντων περι- 
“ Ἁ ἋἋ δὰ 

φανῶς ἀγαθὰ καὶ φοβοίμην ἂν αὐτοὺς καὶ αἰσχυνοίμην 
» Χ “- ΩΡ. “- ϑιῳ. ἃ Ἁ 3 σ 2, 

ἀπολιπὼν ταῦτα εἰκῇ ἀπελθεῖν. ἐγὼ μεν οὖν οὕτως, εἐφη: 
7 ἴω Στ ΄ Ο - 

ποιήσω" ὑμεῖς δὲ ὅπως γιγνώσκετε, οὕτω καὶ ποιεῖτε, καὶ 
3 Ἷ Ψ ὉἝῸἫἮ ΄ι “ν᾿ Ἁ “- 

24 ἐμοὶ εἴπατε ὅ τι ἂν ὑμῖν δοκῇ.. ὁ μὲν οὕτως εἶπε. 
“ 3 ε ,ὔ 3 Ἁ ΄“ ,. 5 

Πρῶτος δ᾽ ὃ φησας ποτε συγγενὴς τοῦ ἴζυρου εἶναι 
53 3 3 δὴ δε Ν, ἃ ,ὔ 5 - ΝΝ " 

εἶπεν, Αλλ᾽ ἐγὼω μεν, ἐφη:. ὦ βασιλεῦ: βασιλεὺς γαρ 

[11] 

20. κυαξάρῃ Β. ." αὖ νι βίπιγ. κυαξάρει Α.α. 
ΡΥ. μένειτε ΒΞ ἢ ΟἿ. α. νομίζοιμι α΄. 5.ν. 
ἑαυτὸν Α.Ὁ. δλμωα ας ὅτι 84. Α. Ραποίῖ8 πο ν τ. 6. 
ταῦτα 84. 6. τηρ.. 1. ΓΔΡ1] κυαξάρει. ὅπως Α.(α. ΟΟΥΤ. 5. Υ. Τ΄. ἂν] 
ἢν Φπηΐ. οἷ, αἱ νΙἀείατ, Μ. ὥστε ὑμᾶς ἐμὲ Ψαπῦ. 22. ὑρκανίους, αἵ 
νἹαδίαγ, Α. οὐ ξογίαββθ (. ρυ. 22. εἰκῇ κἀκεῖ ΔΑ.(α. σΟΥΓ. παρ’. Υ. οὖν 
οἵῃ. ἃ. οὕτως Α. 24. γὰρ] ἀεὶ δαα. 6. 5. ν.γ- 

“2. μένητε μενῆτε Α.α. 

ἐμαυτὸν α. ον πὸ 

τούτου Ροϑβί 

21. ἐμαυτὸν ἑαυτὸν; φα ΡΙῸ Δ] ΓΟ ΓῸ δ ΑἼΔΌ. 4. 6, 13.. αἸΧ] Ἔχθιηρὶα ἀπὸ 
56 Ἰηΐουαηῦ ΓΘ] ΟΣ 65. οἰϊδατη ΔΠηΔΌ. 6, γ6] {118 ΟΠΊ185856. 516 ΡΥ ΟΙ185. Πα ]}1π|8 
6, 15. οἴδϑι δϑῦ τ01 ρῬυπηθο Ιοοο Ροῖ- 
Β0η88 ροηδίαν (ν. ϑίθρῃ. ΤΠ 65. ν, 'ιἝαυ- 
τοῦ, Ρ. 12 4..), ἰδ θῃ 58806 516 ΠΟΥ 
Ὁ ΠΌΓΑΥΙΒ, αὖ ἴῃ ρΊοββα ἨἩθβυ ῆ, αἀθ 
ααδ αἰχὶ 10. Ρ. 12 Β. οὖ οἹ1πὴ ΟἸΧΘΥΆΤΩ 
δα ἤὰππο Ἰοσυχη, 6] οὐ. δ᾽ΐοσο ο0Π- 
ἦαποίατῃ οβύ. 1) θὔθυου 68 δαΐθμῃ ααοα 
ΡΙῸ νομίζω εΧ δηϊεξοθάθῃημ ορίδιϊινο 
Τορϑίϊπιπι ΒαρΡΡομαηΐ νομίζοιμι, 4088] 
ἂν ΟΧ ὈΓΕΘΡΎΘΒΒΟ ΡΟΒΒδ1ῦ ΒΡΡ]ΕΙΊ, 81 

6586 βαοΙ. 
ἐγὼ γὰρ] Οορυϊαί ογαίϊοποιη, οἵ 

οαυβϑδη σΟΠΙηθί, ΟΥ̓ Ογταβ 1ἃ ἀἸσΘΥΘ 
νοϊαοιῖ:. 5ΞΌΗΝ. 

22. μὴ μεταμελῆσαι] ΑΠΔ}).. 7,1, 5: 
Ἔφη αὐτῷ ταῦτα συμπροθυμηθέντι ὅτι 
οὐ μεταμελήσει. 

24. ποτε] 1, 4; 27- 
ἐγὼ μὲν] Οοπῆπυδί 5. 26, ἐγὼ δέ. 
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ἔμοιγε δοκεῖς φύσει πεφυκέναι οὐδὲν ἣ ἧττον ἢ) νῷ ἐν τῷ 
σμήνει φυόμενος τῶν μελιττῶν ἡγεμὼν" ἐκείνῳ τε γὰρ αἱ 
μέλιτται ἑκοῦσαι μὲν πείθονται, ὅπου δ᾽ ἂν μένῃ, οὐδεμία 
5 η0 3 7 με 5" δέ 5», ἠὃ 7 ᾿ σ΄ 5 

ἐντεῦθεν ἀπέρχεται" ἐὰν δέ που ἐξίῃ, οὐδεμία αὐτοῦ ἀπο- 
7 χ4 ΄ δ) 4 5 ἴω ἴω 3 

λείπεται" οὕτω δεινὸς τις ἔρως αὐταῖς τοῦ ἄρχεσθαι ὑπ᾽ 
5 7 5 7 ον ἊΝ Ἁ ’ὔ ἴων 

25 ἐκείνου ἐγγίγνεται" καὶ πρὸς σε δὲ μοι δοκοῦσι παραπλη- 
, ΕΣ Ὁ κ κ 

σίως πως οἱ ἄνθρωποι οὗτοι διακεῖσθαι. καὶ γὰρ εἰς ἸΠέρ- 
“Ψ πον ΄- 5 ᾿Α , “ Ἂ » Ἂ ᾽ὔὕ “- 

σας ὅτε παρ ἡμῶν ἀπῆεις, τίς Μήδων ἢ νέος ἢ γέρων σοῦ 
» 7 Ν [4 3 ΄“ 2) 3 Ψ, «ς ΄“ 

ἀπελειφθὴ τὸ μὴ σοι ἀκολουθεῖν ἐστε Αστυάγης ἡμᾶς 
» , 3 ΟΝ 9 » “ Ν: ες ἴω ς Υ 

ἀπέστρεψεν : ἐπειδὴ δ᾽ ἐκ Περσῶν βοηθὸς ἡμῖν ὡρμήθης;, 

σχεδὸν αὖ ἑωρῶμεν τοὺς φίλους σου πάντας ἐθελουσίους 
συνεπομένους. ὅτε δ᾽ αὖ τῆς δεῦρο στρατείας ἐπεθύμησας, 

,ὅ πάντες σοι Μῆδοι ἑκόντες ἠκολούθησαν. νῦν δ᾽ αὖ οὕτως 
“ ε Χ δ δ νι {γ ΝΘ ΤᾺΣ , 2, 
ἔχομεν ὡς σὺν μὲν σοὶ ὅμως καὶ ἐν τῇ πολεμίᾳ ὀντες θαρ- 

σι 5) Ν ἴω Ν δ᾿ ΕῚ 7 ' [ Ν 

ροῦμεν, ἄνευ δὲ σοῦ καὶ οἰκαδε ἀπιέναι φοβούμεθα. οἱ μεν 
5 2, 7 » ΄“- Θ᾽ ῸΝ ΝΝ 3 

οὖν ἄλλοι ὅπως ποιήσουσιν αὐτοὶ ἐροῦσιν' ἐγὼ δὲ, ὦ 
ΡῈ νι ἷἿὉ ἌΚῊΝ - “- ᾿ κ κ 

ἰζῦρε, καὶ ὧν ἐγὼ κρατῷ καὶ μενοῦμεν παρὰ σοὶ καὶ 
Εἰ σι Χ 3 , Ν ἊἋ Εἰ. νὰ ω » 

ὁρῶντες σὲ ἀνεξόμεθα καὶ καρτερήσομεν ὑπὸ σοῦ εὐεργε- 
᾽ 

τούμενοι. 
27 ᾿ἘΕπὶ τούτῳ ἔλεξεν ὁ ὃ “Τιγράνης ὧδε᾽ Σὺ, ἔφη, ὦ Κῦρε, [12] 

μήποτε θαυμάσῃς, ἂν ἐγὼ σιωπῶ" ἡ γὰρ ψυχὴ; ἐφη, οὐχ 
γέ 

ὡς βουλεύσουσα παρεσκεύασται ἀλλ᾽ ὡς ποιήσουσα, 0 ἴξι 

,8 ἂν παραγγέλλῃς. ὁ δὲ Ὕρκανιος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν, ὦ 
Ὁ » “- 5 7 ), Ἂ 2 Ν 5 

Μῆδοι, εἰ νῦν ἀπέλθοιτε, δαίμονος ἂν φαίην τὴν ἐπιβου- 
Χ 3 Ἂ Ν ἴω ς σι ᾽ὔ 7 Ἁ 

λὴν εἶναι τὸ μὴ ἐᾶσαι ὑμᾶς μέγα εὐδαίμονας γενέσθαι" 

ἂν] ἐὰν ἃ οὐδὲ μία Α. α., 4ὉἹ Ὠϊς τηρ. ἢ τῶν μελιττῶν φύσις. ἐκεί- 
νου ἐρύκει ἐκείνους συγγεγένηται Ὁ. δπ)., ΟἸ1880 αὐταῖς. 25. οὗτοι] 
οὕτω Α.(. ἀπήεις (κα ξιδι κοτοᾷ ,ἀπίης Α.α. ἀπελείφθη ) Φ ἴῃ Υ88. δι 1, ἃ. 
ἔστε Ἐ.Ὴ.Θ. εἰς ὅτε Α.Ὁ.,, 4] ἕως 8. ν. Τ᾿ περσῶν] ποδῶν Δ.(Ε, ργ. βο- 
ηθὸς] Θ τὴ τ8. οὐ 1. α. ἑωρῶμεν ρΡοϑυῦ ἴῃ Ἰογητηαΐθ ἃπηοῖ. οὐ ἸηΕΓρτοία- 
[5 οδ (ἈΠΊΘΓΑΥΤΆΒ, 566] ΠΟΙ ἰδ πηπατῃ οχ ἢ). ὁρῶμεν Δ.Ε. στρατίας (. ΤΥ. 
σοι οἱ Α.α., υὖ 8. 20. 26. δ᾽ σ. 5.ν. τ. γ᾽ ΔΙῸ. ΡΥ. ὅμως ἃ. 8. γν.Ύ. 
ὁμοίως Α.Ε. ργ. ποιήσουσιν] 4 πω μη Α.Ὁ. ἀνεξόμεθα] ἀνθεξόμεθα 
ἈΑ.Ο. 27. γὰρ] μοι 844. 6. 5.ν. 28. ἀπέλθητε α. 

25. τίς Μήδων] Ν. 1, 4, 258. Ἐοτηα τηθηΐ. 2, ύ, 4, εὖ πάσχων ἀνέχεται. 
ἀπήεις Δυιΐθτη ΟΠ ΠΊΘΙΙΟΥ αατ ἔφης, λθβριοῖαγ δαΐθηη Αὐΐαθαψὶ [δοίπμη, 
Ὧ6 00 86 4.1, 22. αὶ ΟΥΥῚ ἀβρθοῦα βαίϊαυ] ΠΟῸῊ Ροϊογαΐ, 

26. ὅμως] ΑπδὉ. 3, 1.10: Φοβού- ΤΆ ὴΣ 
μενοι δὲ τὴν ὁδὸν καὶ ἄκοντες ὅμως οἱ 27. ἡ ψυχὴ] ΕἸοραηΐον ΓΊρΥΠ 685 
πολλοὶ---συνηκολούθησαν. 5ΟΗΝ. ΔΠΙΤατὴ τούτη Ογνο ἀθνοίπμη Ρ6η- 

σὺν μὲν σοὶ--ἄνευ δὲ σοῦ] (ὑοηΐ. ἄθτγθ 80 6) 115 ᾿π Ρ6Υ10 αἷΐ, ἤθ0 1118 ο0Π- 
Ἀπ. 2, 5» 0. ϑα]ταύοηο ἸΠἸρ 616. 5ΟΗΝ. 

ἀνεξόμεθα)] ῬοΡ ᾿ΡΟΠΙαΠλ, αἱ (οπι- 



ΠΡ, “2 Ὁ] 

3 7 Χ ' " Ἃ Ἂ ΄ “- 7 

ἀνθρωπίνῃ δὲ γνώμῃ τίς ἂν ἢ φευγόντων τῶν πολεμίων 
» , Ἂ [χά ὅ 3 Ἃ 7 Ἃ 

ἀποτρέποιτο ἢ ὅπλα παραδιδόντων οὐκ ἂν λαμβάνοι ἢ 
«ε Ν , Ν να: “- 5 Ἃ Ξ' “7 

ἑαυτοὺς διδόντων καὶ τὰ ἑαυτῶν οὐκ ἂν δέχοιτο, ἄλλως τε 
ψπ ἜἙ , ἘΞ τὰν 7 Α ἃ » Ν᾿ ᾿ ἘΕῚ (δὲ 

καὶ τοῦ ἡγεμόνος ἡμῖν ὄντος τοιοῦτον ὃς ἐμοὶ δοκεῖ, ὀμνυμι 
΄“- ᾽ὔ Ν ἈΝ 3 “σι ςε “ ἴω “ Ἃ 

ὑμῖν πάντας τοὺς θεοὺς, εὖ ποιῶν ἡμᾶς μᾶλλον ἥδεσθαι ἢ 
« Ν 7 Ψ' Ψ᾽ ς ωω ,᾿'ψ' γΚ} 

29 ἑαυτὸν πλουτίζων. ἐπὶ τούτῳ πάντες οἱ Μῆδοι τοιάδ᾽ ἔλε- 
ΧΝ 3 [ο ΕΣ μὰ 7 τα Ν 3 σ“ 

γον Σὺ, ὦ Κῦρε, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς καὶ οἴκαδε ὅταν 
,ὕ ,ς᾿ιν “ Χ « ω ΒΩ «ε ᾿ ΄σ “- 

ἀπιέναι καὶρος δοκῇ, σὺν σοὶ ἡμᾶς ἄγε. ὃ δὲ Κῦρος ταῦτα 
5» ’ 3 ͵ 5 3 53 ἴω ᾿ 5» ἴω , Ά 

ἀκούσας ἐπηύξατο, ᾿Αλλ᾽ ὦ Ζεῦ μέγιστε, αἰτοῦμαί σε, δὸς 
Χ Νὴ “ “ 7 53 “- ΄ “Ά 

δοτοὺς ἐμὲ τιμῶντας νικῆσαί με εὖ ποιοῦντα. ἐκ τούτου ἐκέ- 
Ἂ Ν “ὕ{ Ν Ζ » 3 ε 

λευσε τοὺς μὲν ἄλλους φυλακας καταστήσαντας ἀμῳ αὖὑ- 
Ἂν “, Ὑ, Χ ᾿ ’, - ᾿ Ἂν 

τοὺς ἤδη ἔχειν, τοὺς δὲ ἹΠέρσας διαλαβεῖν τὰς σκηνας, 
ω Ὁ ΄“- δ 7 ’ὔ ΄- Ἂ ω 

τοῖς μὲν ἱππεῦσι τὰς τούτοις πρεπούσας, τοῖς δὲ πεζοῖς 
Χ , » ͵ σ 7 4 

τὰς τούτοις ἀρκούσας" καὶ οὕτω καταστήσασθαι ὅπως 
σι 3 σ΄ ΄σ Α Ἁ ὔ ᾿ 

ποιοῦντες οἱ ἐν ταῖς σκηναῖς πάντα τὰ δέοντα φέρωσιν 
Ν ὧν “- ν Ν Χ Ψ 

εἰς τὰς τάξεις τοῖς Ἰ]έρσαις καὶ τοὺς ἵππους τεθερα- 

[τ2] 

ἀνθρωπίνη δὲ γνώμη τίς ἂν ἢν ἣ φευγόντων Ὁ. ὕξδῃ. 
. ἀκούσας ταῦτα 

20. φυλακὰς δίεορΠδητι8. 
᾿βις ΕΙΗ.9. 

ὄμνυμι] ΓΑΡγ] ὡς ὄμνυμι. 2 
ἐπεύξατο Α. 
καταστήσεσθαι Δ.α. 

28. ἀνθρωπίνῃ γνώμῃ] Μ16 ϑοΠηεΙ- 
ἄδτυβ ἀνθρωπίνη γνώμη 3, 2, 4: Τὰ μὲν 
οὖν ἱερὰ καλὰ ἡμῖν" ἀνθρωπίνῃ δὲ προ- 
θυμίᾳ εἰς τὸ πραχθῆναι ταῦτα οὐδὲν 
οὕτω μέγα σύμμαχον ἃ ἂν γένοιτο ὡς 
τάχος. 8, Ὁ: 1 :, Οὐ γὰρ ἂν δυναίμην 
ἐγὼ εἷς ὧν ἀνθρωπίνῃ ἀρετῇ τὰ πάντων 
ὑμῶν ἀγαθὰ διασώζειν. 

ὡς ὄμνυμι) ΘΙ ΠΏ 18 ΟΥ̓ΑΙΙΟ ῬΠΘΥΔαΪο 
2, 3,12: ᾿Αλλὰ σὺν θεῶν ὅρκῳ λέγφ, 
ἦ μὴν ἐμοὶ δοκεῖν Κῦρον---ὅ τι ἂν ἔχῃ: 
ἥδιον διδόντα μᾶλλον ἢ αὐτὸν ἔχοντα. 
δα ἴῃ πος Ἰοοὺ αἰβριοοὺ τηϊῃὶ δηΐθ 
Ἰατατηθηύατη ροβιΐα ραυίο]α ὡς, ατι86 
1ῃ 51ΠΠ1ΠΠπ10 1060 1ηἴτᾶἃ 5, 4. 31. δ6ϑβύ. 
Θυδγα βθοὶαβι. ΘΟΗΝ. 10ε]θνι. 

20. φυλακὰς καταστήσαντας ἴ7511Π} 
ΧΟΠοΡΠοπίθιιπη 5] ᾿ϑρθοίδν 118, οο- 
σαντο καθίστασθαι ἐργάτας οἷ δασμο- 
φύρους ἢ Ἰηῇγ 7, 6, 70. ϑαρτα, 4: 5» 46, 
εϑῦ ἱππέας καταστῆσαι ἐπὶ τοὺς ἵππους 
ῬΙῸ ἀναβιβάζειν 8. 50, 516 4, 5» 58, ἄρ- 
χοντα καθιστάναι, οἴ 4, 3, 8, ἱππικὸν 
καθιστάναι. ἴπ ΑΠΑὈδΒὶ 3, 2, 2, 51η6 
ναγιθίαίθ οδϑῦ προφύλακας καταστήσαν- 
τες, 5868 6, 5, 21, φυλακὰς ποιησάμενοι 
ἘἸΕ ΒΕ ΉΘΙς Ιη Εἴοοη. 12. 14, 6β ἐπι- 
μελητὰς καθιστάναι. ἴῃ Η!ΙρΡΘΙΟΒῖοΟ 

ἡμῖν] ὑμῖν Α.α. 
ἐπηύξατο Ὁ. 

Ταῦτὶ φύλακας. οὕτως ΔΑ. 

πάντες ἃ.α. 

Τ, 0; ἱππέας καθιστάναι ; 564 9, 2, 68 
εἰ ἱππέας ξένους καταστήσαιντο. Π6 
τ αἸΠθ 15 5. 1, δϑύ εἰρηνοφύλακας καθι- 
στάναι : ἀθηΐηπθ ἴῃ τΘΡΌ]οα ΑΥΠ6- 
ΠΙΘΏΒΙ.ΙΠ 23, 4; εδϑῦ τριήραρχοι καθί- 
στανται οἱ φύλακας δεσμωτῶν κατα- 
στῆσαι. Οδιην!β νοσὸ Ἐεὶρ. [μδερᾶ, 
2, 2, οὖ ΔΠῸΙ εἰ αἵ ἀρχαὶ καθίστανται 
ῬΙῸ ἄρχοντες, 526 0 ]15 [δηΊ6η οὖ τϑοῖ! 5 
ΤΉ} καθιστάναι φύλακας αἰϊοίπτη νά6- 
[Γ ΤῸ 2άοογο, οοηϑέϊέιογο, ΟΥ̓ΘαΥΘ, 
ὌΒ1 [ΟΥΙηΡ δοίϊν οὖ τηθαϊθ ρτῸ- 
ΤηΪΒΟΌΟ : ΠΟηΐτὰ καθιστάναι 46 τὸ α16- 
πη βρη! βοαῦ Ρ]ΘΓ τη θ ΟΥΊΠΆΓΕ, 
ΟΟΥΤΊΡΘΥΘ ψ6] τοϑυπιοσο. [Ι]ἴάᾳπ φύ- 
λακας ὈΡΙαΘ βοῦρδι. Η. 6τ. 2, 2. 
14. εϑὺ ἰϑηθη ἱκανὰς φυλακὰς κατα- 
στήσαντες. ΒΟῊΝ. ἄἀυὸ 1080 Πὶς 
οΟΠ ἢ γπηαύαγ φυλακὰς, αὖ προφυλακὰς 
ἴῃ Ἰοοο ΑΠΔΌ8515. 

πάντα τὰ δέοντα] ϑρΥα 2, 1, 22: 
Προσέταξε τοῖς ὑπηρέταις ἑκάστοις τῶν 
στρατιωτῶν ἱκανῶς ὧν ἐδέοντο πάντα 
πεποιημένα παρασχεῖν. ἴ7π66 ΤΎΪΠῚ 
νου Πυ]5 Ἰοαὶ Ἰΐα ΘΟΠΒΕΓ ΘΗ ἃ οἹ- 
αἴπο παῦνο νἹἀθαηΐαν ἢ Ὅπως οἱ ποι- 
οὔντες ἐν ταῖς σκηναῖς τὰ δέοντα πάντα 
φέρωσιν εἰς--- Πέρσας. ΗΝ, 
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5 
πευμένου αρέ Πέρσαις δὲ μηδὲν ἄλλο ἢ που μόνους, υταρέχωσε Π ρδακῖ δ. ἢ ὙΒ ΟἪ ΜΗΝΝ 
ἢ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἐκπονεῖν. ταύτην μὲν οὖν οὕτω 

΄΄ ἈΝ 4 ' 

δυ)γον τὴν ἡμέραν. 

Ψ) 

ΚΕΦ. Β. 

Πρὼ δ᾽ ἀναστάντες ἐπορεύοντο πρὸς Γωβρύαν, Κῦρος 
μὲν ἐφ᾽ ἵππου καὶ οἱ Περσῶν ἱππεῖς γεγενημένοι εἰς δισχι- 
λίους" οἱ δὲ τὰ τούτων γέρρα καὶ τὰς κοπίδας ἔχοντες ἐπὶ 
τούτοις εἵποντο, ἴσοι ὄντες τὸν ἀριθμόν" καὶ ἡ ἄλλη δὲ 
στρατιὰ τεταγμένη ἐπορεύετο. ἕκαστον δ᾽ ἐκέλευσε τοῖς 
καινοῖς ἑαυτῶν θεράπουσιν εἰπεῖν ὅτι ὅστις ἂν αὐτῶν ἢ τῶν 
ὀπισθοφυλάκων φαίνηται ὄπισθεν ἢ τοῦ μετώπου πρόσθεν 
ἴῃ ἢ κατὰ πλάγια ἔξω τῶν ἐν τῇ τάξει ὄντων ἁλίσκηται, 

“ κολασθήσεται. δευτεραίοι δὲ ἀμφὶ δείλην γίγνονται. πρὸς 
τῷ Γωβρύου χωρίῳ, καὶ ὁρῶσιν ὑπερίσχυρόν Τε τὸ ἔρυμα 
καὶ ἐπὶ τῶν ,Τειχῶν πάντα παρεσκευασμένα ὡς ἂν κρά- 
τιστα ἀπομάχοιτο" καὶ βοῦς δὲ πολλοὺς καὶ πάμπολλα 

4 πρόβατα ὑ ὑπὸ τὰ “ἐρυμνὰ προσηγμένα ἑώρων. πέμψας δ᾽ ὃ[2] 
Γωβρύας πρὸς τὸν Κῦρον ἐκέλευσε περιελάσαντα ἰδεῖν ἣ εκ ἢ 
πρόσοδος εὐπετεστάτη, εἴσω δὲ πέμψαι πρὸς ἑαυτὸν τῶν 
πιστῶν τινας, οἵτινες αὐτῷ τὰ ἔνδον ἰδόντες ἀπαγγελοῦ- 

4σιν. οὕτω δὴ ὃ Κῦρος αὐτὸς μὲν τῷ ὄντι βουλόμενος ἰδεῖν 
εἴ που εἴη αἱρέσιμον τὸ τεῖχος; εἰ ψευδὴς φαίνοιτο ὁ ο [ὼ- 
βρύας, περιήλαυνε πάντοθεν, ἑ ἑώρα τε ἰσχυρότερα πάντα ἢ 
προσελθεῖν: οὗς δ᾽ ἔπεμψε πρὸς Γωβρύαν, ἀπήγγελλον 
τῷ Κύρῳ ὅτι τοσαῦτα εἴη ἔνδον ἀγαθὰ ὅσα ἐπ᾽ ἀνθρώπων 
γενεὰν, ὡς σφίσι δοκεῖν, μὴ ἂν ἐπιλιπεῖν τοὺς ἔνδον 
»᾿ « 

δόντας. ὃ μὲν δὴ Κῦρος, ἐν φροντίδι ἣν ἣ τι ποτ᾽ εἴη) 
ταῦτα, ὃ δὲ Γωβρύας αὐτός τε ἐξήει πρὸς αὐτὸν καὶ τοὺς 

ἢ ΘΥδϑὶῦ α. 1. ΓΛὈΤῚ πρωί. κεινοῖς οἵ θεραπεύουσιν (α. ΠΟΥΤ. 
ΒΙΥΓ ἴῃ ΚΙ Ὴ.8. εἴη Α.ἃ. 2. προηγμένα Α.α. 8: γωβρίας ἃ. 
ἣ (ὐαπιογανῖας, 56 Ποη ἀἸβοτίθ ἐχ δοαΐοθ εἰ Α.. εἰ [. αὐτῷ δ Πδ Πα. 
[ΛΌΥ] αὐτῶν. 4. εἴη οἵη. Α. εἰ ὙΥοἰθκπιθ. ΠΡυὶ ἤ. ἢ προσ- 
ελθεῖν] ἢ προσῆλθεν Δ. οἵ ααἱ οοὐτ. ἣ α. ὥς σφισι ΑἸά. ὡς φισιν Δ. ὡς 
σφῖσιν ἃ. ἐπιλιπεῖν Ἐ.ΕΝΗ. ἐκλιπεῖν Α.Ὁα. 

μηδὲν ἄλλο] ἄλλο 5ἷς δἀάπιης ἀοίο- 1. .δἱ δὲ] Υ:.4.. 5. δ: 
ΤἹΟΙῸΒ 2, 3.10. (οηΐ. 7. 5. 41. Σ εὐπετεστάτη Ἰχοῃῖοθ ἀϊοίμμη. 

ἐκπονεῖν ἢ ΤΌ ΠΕ 8; τῷ 25: Τὰ περὶ ΝΕΙΞΚ. 
τοὺς θεοὺς ἐκπονεῖν. ΘΟ ΒΙρΡΙᾶ 2,1, 21: γενεὰν] Οοηξ, 7, 5, 18. 
᾿Ασκεῖν τὰ ἀμφὶ τὸν πόλεμον. 90ῊΝ. 



ΒΥ ΘΟ 41} 

ἔνδοθεν πάντας ἐξῆγε φέροντας. οἶνον, ἄλφιτα, ἄλευρα, 
ἄλλους δὲ “ἐλαύνοντας βοῦς, αἶγας, οἷς, σῦς, καὶ εἴ τι 

βρωτὸν, πάντα ἱκανὰ προσῆγον ὡς δειπνῆσαι πᾶσαν τὴν 
ὁ σὺν Κύρῳ στρατιάν. οἱ μὲν δὴ ἐπὶ τούτῳ ταχθέντες διῃ- 
ρουν τε ταῦτα καὶ ἐδειπνοποίουν. ὁ δὲ Γωβρύας, ἐπεὶ 
πάντες αὐτῷ οἱ ἄνδρες ἔξω ἦσαν, εἰσιέναι τὸν ἵκῦρον ἐκέ- 
λευσεν ὅπως νομίζοι ἀσφαλέστατον. προεισπέμψας οὖν 
ὁ Κῦρος προσκόπους καὶ δύναμιν αὐτὸς οὕτως εἰσῇει. 
ἐπεὶ δ᾽ εἰσῆλθεν, ἀναπεπταμένας τὰς πύλας ἔχων παρεκά- 
λει τοὺς φίλους πάντας καὶ ἄρχοντας τῶν μεθ᾽ ἑαυτοῦ. 

7 ἐπειδὴ δὲ ἔνδον ἦσαν, ἐκφέρων ὁ Γωβρύας φιάλας 
χρυσᾶς καὶ πρόχους καὶ κάλπιδας καὶ κόσμον παντοῖον 
καὶ δαρεικοὺς ἀμέτρους τινὰς καὶ πάντα καλὰ πολλὰ, 
τέλος τὴν θυγατέρα, δεινόν τι κάλλος καὶ μέγεθος, πενθι- 
κῶς δ᾽ ἔχουσαν τοῦ ἀδελφοῦ τεθνηκότος, ἐξάγων ὧδε εἶπεν" 
᾿Εγώ σοι, ὦ ζῦρε, τὰ μὲν χρήματα ταῦτα δωροῦμαι, τὴν 
δὲ θυγατέρα ταύτην ἐπιτρέπω διαθέσθαι ὅπως ἂν σὺ βούλῃ" 
ἱκετεύομεν δὲ, ἐγὼ μὲν καὶ πρόσθεν τοῦ υἱοῦ, αὕτη δὲ νῦν 
τοῦ ἀδελφοῦ τιμωρὸν γενέσθαι σε. 

8 Ὁ δὲ Κῦρος πρὸς ταῦτα εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ σοὶ μὲν καὶ [4] 
τότε ὑπεσχύμην ἀψευδοῦντός σου τιμωρήσειν εἰς δύναμιν" 
νῦν δὲ ὅτε σε ἀληθεύοντα ὁρῶ, ἤδη ὀφείλω τὴν ὑπόσχε- 
σιν: καὶ ταύτῃ ὑπισχνοῦμαι τὰ αὐτὰ ταῦτα σὺν θεοῖς 
ποιήσειν. καὶ τὰ μὲν χρήματα ταῦτα, ἔφη, ἐγὼ μὲν δέχομαι, 

[3] 

ΤΣ 5. ἄλφιτα δα. Ο.. τηρ΄ τ. οἵ. Δ.Ὁ. ρτ. οἷς] ὄις Α.Ε. ρὈΓ., 4] σοΥΓ. ὄεις. 
βρωτὸν] ἄρρητον Ἀ.6Ε. ἼΒΕ εἰταργδ καλῶς δα. (. τηρ'. ΓΤ. 6. τοῦ- 
το ΑΔ. οἵ [ογτίαββα ἃ. ἢ διήρουν ΕἸΒΟΘΙ5. ΓΛΌΓῚ διῃροῦντο. ἐδειπνο- 
ποίουν Ἐ. ΙΗ... ἜΘ ον Α.α. αὐτῷ ΄. αὐτῶν Α.6., αὶ αὐτοῦ 
5. ν καλπίδας ΔΑ. δαρεικοὶς ῬοΐΠ5 αθδτη δαρεικοὺς Α. δαρεικὰς, αὖ 
νἱἀείαν, α. Ρν. ἀμέτρους] ῬΟΙΙΧ 4, τύ. ἔχουσα Ὁ. ΡΥ αὕτη] αὐτὴ 
Α.α. σε] σοι 6. ργτ.; αἱ νιαοίυγ. ὃ. νῦν δέ σοι ἐρῶ ὀφείλων Δ.α. 
ΠΟΥ: ΠΟΥ. ταῦτα δηίθα σὺν οἴη. Δ. 

5. φέροντας---ἄλλους δὲ] ΘΙΤΛΠΠΓον 
Ἰηἴτα 6.5.0: Ὅτι ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου 
εἶεν προεληλυθότες ἐπὶ χιλὸν, οἱ δ᾽ ἐπὶ 
ξύλα. ΒΟΉΝ, δῶρο βῖς Ῥαιβδῃΐδβ. 

οἷς] Ματβ Ρ. 274: Οἷς μονοσυλλά- 
βως ᾿Αττικοὶ, πρόβατα Ἕλληνες. Οοηΐ, 
5680]. Ατϊβίορῃ. Ῥας. 929. ΖΝ, 

6. δύναμιν] Ῥατγύθπ) ΘΟΡΙ ΔΙ ΤΩ. 
η. δαρεικοὺς] ΑΠΔΟΠΓΟΠΙΒηλ τη 61811- 

ΘΟ δηΐθ 1) Α}}Πη τΤηδηη ΓΔ ΟΥ ΤΠ 
ποία Μιυγεῖιβ. δεαᾷ νοσαυαϊαιη ὩΟΠ 

Ὁ ΠοΟΙλΪΠ8 Δαρεῖος, 866 ἃ ῬοΙβῖοο 
1)αγα γϑροτὴ βρη] Ποδηΐθ απ θιην]8 60] 
σοηΐθηαιῦ Ῥγδοῖθ 1105 ΕΒΙΟΠαΤάβοη 
Π)ϊδϑογίαΐ. ὑ. ύο. 

πάντα “ἐ πολλά] 4, ὅ,τι: Πάντα 
γὰρ ἦν πολλά. Ηϊς ἀδιθιίογθβ καλὰ 
καὶ, καλὰ πολλὰ καὶ Μ. 

8. καὶ τότε] 4. 6, 8. 
καὶ ταύτῃ] Ηπὶς 11 (τῶ. 5ΟΗΝ. 
τὰ αὐτὰ ταῦτα] Ν, δα Δηδῦ. 5, 6, 

21. Βροῖϊυ5 δαΐοθπῃι ταὐτὰ, αὖ 1, 6, 8. 
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δίὃ δ᾽ .Ἵ Ν ΄“- δὶ ὔ, 5 7 ἃ ἋἊ 7 3 7 ἃ 

ίδωμι δ᾽ αὐτὰ τῇ παιδὶ ταύτῃ κἀκείνῳ ὃς ἂν γήμῃ αὐτήν. ἕν 
᾿ “- 57 4 Ν σον ,5.5 » Ὁ 5Ὸ9 ἃ Ἀπ 

δὲ δῶρον ἄπειμι ἔχων παρὰ σοῦ ἀνθ᾽ οὗ οὐδ᾽ ἂν τὰ ἐν Βαβυ- 
ὧς ΄σο ΓΑ 1) 3 Ἁ Ἂ ΄ι 

λῶνι, [εἰ καὶ πλεῖστά ἐστιν, ] οὐδὲ τὰ πανταχοῦ [ἀντὶ τούτου 
Ὁ ΄ὔ , σ“ Ἃ Υ, ᾽ ὕ' 4 

οὗ σύ μοι δεδώρησαι) ἥδιον ἂν ἔχων ἀπέλθοιμι. καὶ ὁ Τω- 
4 Υ αν. ,ὔ Ψ, Ν εὖ 

ο βρύας θαυμάσας τε τί τοῦτ᾽ εἴη καὶ ὑποπτεύσας μὴ τὴν θυ- 
᾽ ΄ . Ὑ΄ ἊΝ 7ὔ ΄',Ψ᾿ ") 32 53 -“ 

γατέρα λέγοι, οὕτως Ἴρετο, Καὶ τί τοῦτ ἐστιν, ἐφη, ὼὡ Κῦρε; 

καὶ ὃ Κῦρος ἀπεκρίνατο, Ὅτι, ἐφη, ἐγὼ, ὠ Γωβρύα, 

πολλοὺς μὲν οἶμαι εἶναι ἀνθρώπους οἱ οὔτε ἀσεβεῖν ἃ ἂν ἐθέ- 
λοιεν οὔτε ἀδικεῖν οὔτε ἂν ψεύδοιντο ἑκόντες εἶναι: διὰ δὲ 

Ἂν » » σ΄ 3 », ν΄ “ 7 

τὸ μηδένα αὐτοῖς ἠθεληκέναι προέσθαι μῆτε χρήματα 
Ν , “ ’ ὔ Ἂ 7’ ’ὔ 

πολλὰ μήτε τυραννίδα μήτε τείχη ἐρυμνὰ μήτε τέκνα ἀξι- 
ἷφ 7 , “ 7 - 

ἐραστα, ἀποθνήσκουσι πρότερον πρὶν δῆλοι γίγνεσθαι οἷοι 
5 Ν ἣΝ ,ὔ 3 Ν “ 

τοῆσαν" ἐμοὶ δὲ συ νυνὶ καὶ τείχη ἐρυμνὰ καὶ πλοῦτον παν- 
Ν 4 ΝΝ δὰ »;) ν 

τοδαπὸν καὶ δύναμιν τὴν σὴν καὶ θυγατέρα ἀξιόκτητον 
7 Ψ “ ’ ΄σ΄ ᾽ἦ 

ἐγχειρίσας πεποίηκας με δῆλον γενεσθαι πᾶσιν ἀνθρώποις 
“ ἊΨ ἊΝ 5 ΄ “Ν 7 3 7 29 ὉΟ 3 ΄- 

ὅτι οὔτ᾽ ἂν ἀσεβεῖν περὶ ξένους ἐθέλοιμι οὔτ᾽ ἂν ἀδικεῖν 
΄, ΄ 3 ψ ΩΝ , ἙῸΝ 53 

χρημάτων ἕνεκα οὔτε συνθήκας ἂν ψευδοίμην ἑκὼν εἶναι. 
" ᾿ 35 ν᾽ “ Ἀ κ ἢ 53 Ἕ 

τττούτων ἐγὼ, εὖ ἰσθι, ἕως ἂν ἀνὴρ δίκαιος ὦ καὶ δοκῶν 
3 ΩΝ 3 ἴω 9. 3 Ψ᾽ 3 7 

εἶναι τοιοῦτος ἐπαινῶμαι ὑπ᾽ ἀνθρώπων, οὔποτ᾽ ἐπιλήσο- 
δ ν»" Υ͂ 3 “ “ “-“ ΄“ 

μαι, ἀλλὰ πειράσομαί σε ἀντιτιμῆσαι πᾶσι τοῖς καλοῖς. 
Ν 5 Ν 9 527 ἴω γ Ἂ ΄ι ς 5 7 

12 καὶ ἀνδρὸς δι, ἐφη, τῇ θυγατρὶ μὴ φοβοῦ ὡς ἀπορήσεις 
ΕῚ ’ὔ “4 ἐν Ν Ε Ν , ἘΟΝ » Ν χω 

ἀξίου ταύτης" πολλοὶ γὰρ κἀγαθοὶ φίλοι εἰσὶν ἐμοὶ, ὧν 
΄- γι Ψ. 7 3 4 “ Ψ 

τις γαμεῖ ταύτην εἰ μέντοι χρήμαθ᾽ ἕξει τοσαῦτα ὅσα 
΄ Ἕ ΝΣ ζ ΄ 5 Ἃ 5’ 5 

δίδως ἢ καὶ ἀλλα πολλαπλάσια τούτων, οὐκ ἂν ἐχοιμι εἰ- 
- Ν 7 3.) Ἢ Ψ“ 5. Ὗὐ “ Ἀ' Ἔ Χ Ν 

πεῖν σὺ μέντοι εὖ ἴσθι ὅτι εἰσί τινες αὐτῶν οἱ ὧν μὲν σὺ 

[5] 

εἰ καὶ Ῥορρο. εἰ ἐκεῖ Α.Μ.Υ. ἐκεῖ α. ἐν ἣ α. τηρ. τ. 
ἐθέλοιεν Ἐ. Η.Θ6. θέλοιεν Α.(. μηθένα Α. 
θέλοιμι ἃ.Ὁα. τ: τούτων] τοῦτ᾽ οὖν (α. σΟΥΓ. 

9. εἶναι οτη. Α.Ο. 
ἐγχειρήσας ἃ. ἐθέλοιμι] 

Ν 5 Ἁ θοὶ Ἀ. ἐμοὶ 6. τηρ. Υ. 

ἀντὶ τούτου---δεδώρησαι) ἴῃ ΡΥΙΟΥΙΘ 
δα τ] π 6. 560] βοτᾶ ΠῚ ἤθθο ν υ])α, αὐιδ 
ταὶ] ΠΟΙ ΒΟ] τ ν ΘΓ ΟΓ ΤῺ 5 γιοῦ αΥΆΤη 
εἴ ΘΟΠΙΡΟΒΙΠΟΠΘΙῚ ΤΠ] 106 ΠΏΡΘΑΙΓΘ, 
566 οἴϊδιη Ταρθίθυα ᾿ηθρίθ δῃΐθα Ὀ͵6- 
νου ἀϊοία νἀθηΐαγ. [θοἴθπάθγα οο- 
παίαν ἩοΙπἀογῆιιβ ΘΟΠῚραΓΆΠ8. ΘΧΘΠῚ- 
ΡΙα πηαΐαΐο σΟηβὑχ (1018, ατιὃ8 ᾿Ρ86 
Δρροϑβιῖύ δ Ῥ]αίομ!β ΗΠ ρρί δῆ Ρ. 145. 
ΒΟΉΝ. Οὐὕὔ. δα. 8, 3» 34: Ηϊς θρὸ 
ΠΟΉ 50 τη νοῦθᾶ ἀντὶ τούτου οὗ σύ μοι 
δεδώρησαι, 8664] οἰϊαϊη εἰ καὶ πλεῖστά 
ἐστιν ΛοΥηὯθ ΟΧ τη ρΊΠ6 1Παΐα Ραΐο, 

12. κἀγαθοὶ] καὶ ἀγα- 

ἢ καὶ ἀἄλλα---δίδως οπΊ. Δ... τηρ.. τ΄ 

αὐ ἨΠνβο ῬΒΠΙΟΙΟΡῚ ΝΟ]. 5, ἢ. 202. 
12. μὴ φοβοῦ ὁ ὡς ἀπορήσεις] [ηἴνὰ 6, 

2, 80: Μὴ δείσητε ὡς οὐχ ἡδέως κα- 

θευδήσετε. ΠῚ νἱάο Δ ηηοί. 5ΟΗΝ. 
μέντοι---μέντοι͵] "“ΊΡΙΘΧ μέντοι 1Ἰηἴτα 

ΠΡ ΠΝ οηΐ, (οτηπηθηΐ. 2, 1, 12. 
Ηοϊπαοτί. δὰ Ῥ]αί. Ῥαχγιηθη. Ῥ. 284. 
ΘΗΝ, 

οὐ μέντοι] 1τὰ Ογτιι8 οἱορδηΐου οἱ 
δαπηδπθ. βἰρηϊῆοαί (ἀοθγγῶ ἀρ 86 
ΒΙΟΒΟΠΘ. ψΙΓΐυ 15. ο]Ο θα 16 Ῥγθύϊιτη 
ΤῊ ]00 6556 ΠηΔ]} 118 “Πα πὶ ΟΠ, ΠἾ τ ΟἸ- 
ΠΪΠῸ αἸνιἀγα. 5ΟΓΠΝ, 
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ὶ ) ’ ΟΝ ᾿ 7 “ » “ 

δίδως χρημάτων οὐδὲ μικρὸν τούτων ἕνεκα σε μᾶλλον θαυ- 
΄ Ν Ἁ σι “- “- 

μαζουσιν: ἐμὲ δὲ ζηλοῦσι νυνὶ καὶ εὔχονται πᾶσι θεοῖς 
ῷ ν » ΦΣ, « ἃ, ͵ 5 5. 

γενέσθαι ποτὲ ἐπιδείξασθαι ὡς πιστοὶ μέν εἰσιν οὐδὲν 
ΤᾺ ΡΞ" “ Ἷ ΄- Α ε ΩΝ 

ἧττον ἐμοῦ τοῖς φίλοις, τοῖς δὲ πολεμίοις ὡς οὔποτ᾽ ἂν 
ε ἴω ἴω 3 ’ὔ ᾿, ͵7ὔ 3 Ν ᾽ ΕῚ “ 

ὑφεῖντο ζῶντες, εἰ μή τις θεὸς βλάπτοι" ἀντὶ δ᾽ ἀρετῆς 
᾿ πιὰ 3 “ ΧΦ 83.5.9 ἃ Ἶ ὔ ἣΝ -“- ΄- ἵν 

καὶ δόξης ἀγαθῆς ὅτι οὐδ᾽ ἂν τὰ Σύρων πρὸς τοῖς σοῖς καὶ 
κι τ Ἃ 7 ΒΝ 53 , 

Ασσυρίων πάντα προέλοιντο' τοιούτους ἀνδρας εὖ ἴσθι 
σ΄ 7 5 ψ, 

13 ἐνταῦθα καθημένους. καὶ ὁ ΤΤωβρύας εἶπε γελάσας, Πρὸς [6] 
σι σι 7 53 ΄“- σ΄ ο σι. -“ Κ'ἝἪ οἷ Ὡ 

τῶν θεῶν, ἔφη, ὦ Κῦρε, δεῖξον δή μοι ποῦ οὗτοί εἰσιν, ἵνα 
΄7 δὴ 7 ΄ξ“ῷ 7 Ψ 

σε τούτων τινὰ αἰτήσωμαι παῖδα μοι γενέσθαι. καὶ ὁ 
΄ι 3 Ἀ σι Ξ ', 

Κῦρος εἶπεν, Οὐδὲν ἐμοῦ σε δεήσει πυνθάνεσθαι, ἀλλ᾽ 
ΕΥ̓ Ἁ Φ σ΄ -“ῳ ἌΝ Χ “ Ἂν 57) ,ὔ 

ἂν σὺν ἡμῖν ἔπῃ, αὐτὸς σὺ ἕξεις καὶ ἄλλῳ δεικνύναι 
αὐτῶν ἕκαστον. 

γε ὧδ Χ ᾽ὔ Χ - Ἂ 

Τοσαῦτ᾽ εἰπὼν δεξιάν τε λαβὼν τοῦ Γωβρύου καὶ 
3 Ν 3 ΜΛ ᾿ ᾿ δ ς ΄σ- 5»““ “ γ 

ἀναστὰς ἐξῇει, καὶ τοὺς μεθ᾽ αὑτοῦ ἐξῆγεν ἅπαντας" καὶ 
Ν ᾽ - ᾿, 327) ΄σ » 3 7 

πολλὰ δεομένου τοῦ Γωβρύου ἔνδον δειπνεῖν οὐκ ἠθέλησεν, 
» . ΕΣ: ἴω ΄ 3 ἤ ν δ Ἷ, 7 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἐδείπνει καὶ τὸν ᾿ωβρύαν σὺυν- 
, Ὲ ν» ᾿ 5᾽ 

15 δειίπνον παρέλαβεν. ἐπὶ στιβάδος δὲ κατακλινεὶς ἤρετο [7] 
3. Ὁ Ν Ἕ » ἧς »ὕ᾿ 5 ΄ ῇ 35 Ν 

αὐτὸν ὧδε. ἙὺΪπέ μοι, ἐφη, ὦ Τωβρύα, πότερον οἷει σοὶ 
ζου Ε Ὡ ἴω ἃ 5 

εἶναι πλείω ἢ ἑκάστῳ ἡμῶν στρώματα; καὶ ὃς εἶπεν, 
ε “- Χ 79 53 3 327 Ν Υ͂ , 2 Ἁ 

Ὑμῖν νὴ Δί εὖ οἱδ᾽ ὅτι, ἐφη, καὶ στρώματα πλείω ἐστὶ 
΄- Χ ,ὔ Ἄ “ “ 

καὶ κλίναι, καὶ οἰκία γε πολὺ μείζων. ἡ ὑμετέρα τῆς ἐμῆς, 

οἵ γε οἰκίᾳ μὲν χρῆσθε γῇ τε καὶ οὐρανῷ, κλίναι δ᾽ ὑμῖν 
εἰσιν ὁπόσαι εὐναὶ γένοιντ᾽ ἂν ἐπὶ γῆς" στρώματα δὲ νο- 
μίζετε οὐχ ὅσα πρόβατα φύει ἔρια, ἀλλ᾽ ὅσα φρύγανα ὄρη 

Τά 

πᾶσι θεοῖς ροβί γενέσθαι Δ.Α., βεα γαβ ΡΟΠΘΗΒ 5. Υ͂. Γ΄ καὶ ἑαυτοὺς ἀηΐα 
ἐπιδείξασθαι ταα. (. τηρ΄ Γ. 18. εἶπε) ἐπι α.. 5...1.Ψ ὦ οἵη. ΄. 
σε δεήσει] δεήσῃ Δ. ΠΝ ΊΗ͂Ν, α. σὺ» σὺ Α.α. 14. γωβρύου] Τλῦτ] γω- 
βρύα Ὀ13. ἐξείη ἃ. παρέλαβεν] μέγιστον δ᾽ αὐτῷ---παρατίθεσθαι εχ 58. το 
δΔααι α.. τηρ΄. 1.. Β6α αἸνογβὰ ἃ οϑῦθυ!8. ΟΟΥΎ. ΤΏΔη1. 

φρύγανα οπι. Α.Ό. ργ. νομίζεται ΔΑ. ργ. α. ΡΥ. 

123. γελάσας] Θυοαά Οοθτγαβ 5Ὰ}- 
ναοῦ πθὸ δαιηϊναίίομθ νἱγύπ]8. ἂἃὈ- 
τορίαβ βύπρεϊς δαὖ 1ῃ Ἰδουπηὰ5 ουπα1]- 
{ὰγ, ΝΥ δἰ βικιαβ. οατλβδπὶ 6]8 Τϑὶ σοΙη- 
τηθηΐβ τοίου δα ραΐθγμαπη (ἀΟΌΤγδῸ 
ΘΙΏΟΙΘΏ,, 401 Ογγαϊη ράοτο β|8ρ1- 
σοα ἸΠΠΙΡΘΟΙΓΙ ΠΌΟΙΙηθ5. 86. Β[διΠη 
ΨΙΓΡΊΏΙ5 τηδγ τα {αὐ απ ρῥγοἢίθαϊαγ. 
5ΟΗΝ, 

14. δεξιὰν λαβὼν] δ᾽Ἴο 5, 23, 2ο. Λα- 
βόμενος τῆς δεξιᾶς 5, 5, 7: 0,1, 48. 

15. χρῆσθαι Α.Ε. ργτ. 

Γωβρύου] ἴΐα 5, 2, 2. ὉΌῚ ΖοΠδΙΔΒ 
αὐ ἃ]. ρεῦ α. ὅ1ὸ ηἶτὰ Γαδάτα 1] τη 
ῬῖῸ Γαδάτου. 

15. στιβάδας] {70 46 1,ἀοραφο πη 0118 
πᾶτταῦ Ρ]αΐ. Τγοῦχρ, α. τό, (Ἰς. Ρ1Ὸ 
ΜΌΓΟΒδ ο. 35. ἔϑῦ ἀαΐθηη στιβὰς 866. 
Ἠδβγοβίστα ἀπὸ ῥάβδων καὶ “χλωρῶν 
χόρτων στρῶσις καὶ φύλλων ἢ χαμαι- 
κοίτη. ΦΕΤΙΝ. 

κατακλινεὶς] Κ΄. δα ὃ, 7. 4 
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᾿ 7 Ἂ ον» Ἂς ᾿ ἈΝ “- κ᾿ 3 ΄“- 

τότε καὶ πεδία ἀνίησι. τὸ μὲν δὴ πρῶτον συνδειπνῶν αὐτοῖς [8] 
7 σ΄ οἡ ’ “  Ω 

ὁ Γωβρύας καὶ ὁρῶν τὴν φαυλότητα τῶν παρατιθεμένων 
Βρωμάτων πολὺ σφᾶς ἐνόμιζεν ἐλευθεριωτέρους εἰναι αὐτῶν" 

17 ἐπεὶ δὲ κατενόησε τὴν μετριότητα τῶν συσσίτων' ἐπ᾿ οὐ- 
δενὶ γὰρ βρώματι οὐδὲ πώματι Πέρσης ἀνὴρ τῶν πεπαι- 
δευμένων οὔτ᾽ ἂν ὄμμασιν ἐκπεπληγμένος καταφανὴς γέ- 
γοιτῸ οὔτε ἁρπαγῇ οὔτε τῷ νῷ μὴ οὐχὶ προσκοπείν ἅπερ 
ἂν καὶ μὴ ἐπὶ σίτῳ ὧν" ἀκλὶ ὥσπερ οἱ ἱππικοὶ διὰ τὸ μὴ 

’΄ ω . 7 “ ΄ ’ὔὕ 

ταράττεσθαι ἐπὶ τῶν ἵππων δύνανται ἅμα ἱππεύοντες καὶ 
ἴω ’ ᾿ ἊΝ 7 ΄- ΄“- 

ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ λέγειν τὸ δέον, οὕτω κἀκεῖνοι ἐν τῷ 
σίτῳ οἴονται δεῖν φρόνιμοι καὶ μέτριοι φαίνεσθαι" τὸ δὲ 

ω ω σι. Ἃ ΄- Ρ μ νι ὃ Ρ ω ,ὔ ΄, 

κεκινῆσθαι ὕπο τῶν βρωμάτων καὶ τῆς πόσεως πάνυ 
9 ΄- ς Ν Ἀ σ΄. σ΄ 53 τ 3 , Ἁ 3 ΤΩΝ 

18 αὐτοῖς ὑϊκον καὶ θηριῶδες δοκεῖ εἶναι" ἐνενοηῆσε δὲ αὐτῶν [9] 
“4 ᾽ ΄ι - 3 “ 

καὶ ὡς ἐπηρώτων ἀλλήλους τοιαῦτα οἷα ἐρωτηθῆναι 
ἴγᾳ Ἃ δ ἈΝ γ᾿ - “ σ΄ ἽΝ 

ἥδιον ἢ μὴ καὶ ἐσκωπτον οἷα σκωφθῆναι ἥδιον ἢ μη" 
“ 2, ε δ Ἁ ἰνε δι τε νὴ δ Χ “- 

ἅ τε ἔπαιζον ὡς πολὺ μὲν ὕβρεως ἀπῆν, πολὺ δὲ τοῦ 
3 ΄ -“ δ ΝΝ ων “ Ἂν 

αἰσχρὸν τι ποιεῖν, πολὺ δὲ τοῦ. χαλεπαίνεσθαι πρὸς ἀλ- 
το λήλου έγιστον δ᾽ αὐτῷ ἔδοξεν εἶναι τὸ ἐν ατείᾳ 9 λήλους. μέγ ΐ στρατείς 

5.Ὺ.Υ. τό. ἐλευθερωτέρου Ἀ. ἐλευθερωτέρους α. οοΥΥ. 17. συσσίτων 
Μαυτείυβ. Ταῦτὶ σίτων. σιτίων ἘΟΚΜ. ἐ[[ΔΌΤῚ πόματι. ἐμπεπλ. α: καὶ 
καταφ. Δα. ΡΥ. προσκοπεῖν] προνοεῖν α. τηρ΄. ΓΤ. καὶ μὴ] καὶ Α.(. σΟΥΓ. 
5.0. Ὑ΄Ψ ὑϊκὸν α. 5... τ. Μ. συϊκὸν Α.(. ργ. κυνικὸν (α. ΘΟΥΤ. Τ., 7] ΤΏΡ’. Τ΄. 

δοκεῖ] ἐδόκει ΔΑ.Ο. 18. "1 ἐνό- 
καὶ ὡς---ἢ ἢ μὴ οτη. Δ. 6. πιρ. τ. Ηαβθεπηΐ εἴϊδπι 1,..Μ., φαϊθι8- 

Ομ ΟΠΠΪ5] ὡς οἵ ἦν. ποιεῖν] εἰπεῖν κι το. αὐτῷ] ὧν 5.ν.γΥ. α. 
τὸ] τῶ ἡ (χὰ, Ἡν: στρατείᾳ τὴρ. (. Βρτα 5. 14. ἘΡ1 γ. Υγ81. 801.» 
στρατιᾷ Α.α. 

ἀκούετε ὦ γαστρώμαργοι (810). 
ησε ΔΑ. ἢ 

(ὐοπδίσιιοίίοπο θαάθη 17. ἐπεὶ] ΑἸ Βοϊ νυν 5. 20. 
συσσίτων] Ῥοδίαϊαί οαα8ϑα ΠΌΔΙ 

βίδίιτη 610. Χοπορθοη. 5ΘΗΝ. 
πώματι) ΑἸΙΘμδτ Δ ΑΥΌΟΙΒ ΓοΥΠᾶτὰ 

πόμα Βαϑία}} ΑΏΔ0. 4, 5» 27, [ΟΠ] ἄδτα 
οὐ18ΠῚ (ὐοτημηθπηΐ. 4: 7. 9. 

Πέρσης) Εδπάδτῃ ἴδγα Ἰαπάθιῃ Ῥοῦ- 
515 {1 10 ΑἸΩΤΠΙΔηπ15 22 οχίγν. ΖΕΌΝ. 
1 καταφανὴς γίνεται ὄμμασι καὶ ἀρ- 
παγῇ εβῦ ΟΟᾺ]15 δ σταρίτι, β5θῖ1 ΟΠ] 
8118. ῬΤΦΟΤΙΡΙΌ ΟἸΡΟΒ, ῬΥΟΘΘΓΘ. ΠΪΓΏΪΔ ΠῚ 
Θά θη] ουριαϊαΐθηι, τῷ νῷ ἐκπεπλ. δϑί 
15, οἱ ὐ ἀπηὶ τηδηϊζοβϑίτιβ, καταφανὴς, 
οατη 6051} Πύ ᾿ΠῸΡ5 6115, σᾳοα Ποπιο 
ΒΟΌΓΙΙΒ. οὖ θ᾽ υητι8. σΑρΡΟ 6. ΡοίαΙ]ββθί. 
5ΟΗΝ. 

ἐπὶ σίτῳ ὧν] Οοηΐ. δα 6, 2, 27. 
5ΟΗΝ. 

ἐν τῷ σίτῳ φρόνιμοι καὶ μέτριοι] 
Εδάδθμι. Ἱπηρῖ! Ρ]Ιαίο ΤΊ. Ρ. 89 Ὦ: 
Μέτριον ἂν ἐν τῷ βίῳ παιδιὰν καὶ φρό- 

νιμον ποιοῖτο. 
ΤΏ θοον. ΕΡΙστ. 12, 2: Μέτριος ἣν ἐν 
πᾶσι. ΘΟΠηΘΙἀογΒ. ἢϊς ααοαὰθ ἐπὶ 
σοηύγα [10 708, τπῦ ρ4 1110 δηΐθ ἀθύθυιοσ 8 
εν. 

18. ἐνενόησεἾ Ἰηἴτὰ 8,1, 40: Κα- 
ταμαθεῖν. δὲ τοῦ Κύρου δοκοῦμεν, ὡς οὐ 
τούτῳ μόνον ἐνόμιζε χρῆναι διαφέρειν. 
5ΟΗΝ. Οὐοπῦ, δυίθια Ρ]υΐ. Μονι. 
Ρ. ό2ο ᾿᾿, Τῇ, ὉΡῚ 18 ἥδιον ἦν, αὖ Ἰῃ 
αηΐ., οἱ καὶ ὡς. Μδορο. ϑ'αΐ. 7,) 2 
αασι Ζοαηῃ. 

πολὺ δὲ---ποιεῖν ] ΝᾺ ΠῚ νοΥθτιΠὴ σταί- 
ζειν οὐ αἸοία οὐ ἑδοῖα οοπίπηοί. ΞΟΗΝ. 
ΘΙ] τὴ δαΐίοη 46 [Δοραφοιηοηϊο- 
ΤῸΠῚ σΟΉνΙν5. [λοῖρ. ἴμαο. 5», 6; Ρ]αΐ, 
1 ΠΟΥ Πγοαγρ. Ὁ. 12. ΔΕῸΝ 

190. τὸ ἐν στρατείᾳ ὄντας---παρατί- 
θεσθαι) Τιοχαλίιν 46 115 ααἸ]δοιπι ἴῃ 
ΟΥ̓] τοηΐοτῖο σοομαγαῦ οῦγγαβ : (αὶ 
ἸΙ561.6 1} Ο10 15 αὔχιιθ γϑ] αι} τη }]}}068. τπιῖ6- 
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» φο ᾿ Ν ΠΝ, 7 3 ΄ Ν 

ὄντας τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κίνδυνον ἐμβαινόντων μηδενὸς 
" - Ν “- 7 

οἴεσθαι δεῖν πλείω παρατίθεσθαι, ἀλλὰ τοῦτο νομίζειν 
« 5 Χ 7 ᾿ ͵ 

ἡδίστην εὐωχίαν εἶναι τοὺς συμμάχεσθαι μέλλοντας ὅτι 
7 7, δ ὖν Ἁ 7ὔ « 9 ἊΣ 

20 βελτίστους παρασκευάζειν. ἡνίκα δὲ Τωβρύας ὡς εἰς οἶκον [το] 
» Ν ΕΉΡΝ, 9 - 7 ἀρδον , “ “- 
ἀπιὼν ἀνίστατο, εἰπεῖν λέγεται, Οὐκέτι θαυμάζω, ὦ Κῦρε, 

΄ Ἂ « ἣ᾿ 7 « “ “- 

εἰ ἐκπώματα μὲν καὶ ἱμάτια καὶ χρυσίον ἡμεῖς ὑμῶν 
7 ϑ 3 Ν ἣν, «͵Ἱ Ἂ « ΄“ “7 Ἔα 

πλείονα κεκτήμεθα, αὐτοὶ δὲ ἐλάττονος ὑμῶν ἀξιοί ἐσμεν. 
ΠΣ Ά ᾿ κ , ᾿ - Ν ΝᾺ 
ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐπιμελόμεθα ὅπως ἡμῖν ταῦτα ὡς πλεῖστα 

΄- Ψ; “- ,ὔ , 

ἐσται, ὑμεῖς δέ μοι δοκεῖτε ἐπιμέλεσθαι ὅπως αὐτοὶ ὡς 
7 ΕΝ « Ν “3 53 ε Ἁ ἴω 7 3 

91 βέλτιστοι ἐσεσθε. ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν. ὁ δὲ Κῦρος, ᾿Αγ, 
» 3 ΄ὔ Ψ Ν , » Ν ε γε 
ἐφη;. ὦ Τωβρύα, ὅπως πρῷ παρέσει ἐχὼν τοὺς ἱππέας 
5 ,͵ὔ Φ Ἂ ἤ 5) ςφι τῶ ἈΝ 

ἐξωπλισμένους, ἵνα τὴν δύναμιν σου ἴδωμεν, καὶ ἅμα διὰ 
“ ἴρ. ἐν ἶ “ τ Ἃ Ἢ: ἰχή - τῆς σῆς χώρας ἄξεις ἡμᾶς, ὅπως ἂν εἰδῶμεν ἃ τε δεῖ 
, “ 

φίλια καὶ πολέμια νομίζειν. 
Υ Ν Ν “ιν 9 , » “-“ ε ᾽’ὔ ᾿ ων. Ἂ 

22 Τότε μὲν δὴ ταῦτ εἰποντες ἀπῆλθον ἑκάτεροι ἐπὶ τὰ 
Ἂ 

προσήκοντα. 
3 Ν δὲ ΤῸΝ δ “ ε ’ 3» Ν 

Ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, παρὴν ὁ Γωβρύας ἔχων τοὺς [τι] 
’, « ΄- Ἁ “- ’, 

ἱππέας, καὶ ἡγεῖτο. ὁ δὲ Κῦρος, ὡς προσήκει ἀνδρὶ 
ἄρχοντι; οὐ μόνον τῷ πορεύεσθαι τὴν ὁδὸν προσεῖχε τὸν 
νοῦν, ἀλλ᾽ ἅμα προϊὼν ἐπεσκοπεῖτο εἰ δυνατὸν εἴ) τοὺς 
πολεμίους ἀσθενεστέρους ποιεῖν ἢ αὑτοὺς ἰσχυροτέρους. 

, 3 ν ε ,ὕ ἘΣ Ν ,ὔ , . 
23 καλέσας οὖν τὸν Ὑρκάνιον. καὶ τὸν 1 ωβρύαν, τούτους γὰρ 

ἐνόμιζεν εἰδέναι μάλιστα ὧν αὐτὸς ᾧετο δεῖσθαι μαθεῖν, 
Ἐγώ τοι; ἔφη, ὡ ἄνδρες φίλοι, οἶμαι σὺν ὑμῖν ἂν ὡς 
πιστοῖς βουλευόμενος περὶ τοῦ πολέμου τοῦδε οὐκ ἂν ἐξα- 
μαρτάνειν" ὁρῶ γὰρ ὅτι μᾶλλον ὑμῖν ἢ ἐμοὶ σκεπτέον 
ὅπως ὃ ᾿Ασσύριος ἡμῶν “μὴ ἐπικρατήσῃ. ἐμοὶ μὲν γὰρ, 
ἔφη, τῶνδε ἀποσφαλέντι ἔστιν ἴσως καὶ ἄλλη ἀποστροφή"; 

συμμάχεσθαι ἃ. 5.ν.7. Μ. μάχεσθαι ἈΑ.6. ργτ. 20. ἐκπόματα Α.Ε. 
πλέονα Α.α. ΤΌ] ἐπιμελούμεθα. ἐπιμελεῖσθαι ἃ. 5. ν.Υ. ὡς ΟΠ]. 
Α.α. 21. ΓΛΌΥ] πρωὶ παρέσῃ. ἵνα] ἵνα καὶ Α. 22. δὴ ΟΠ]. 
Α.α. ἑκάτερος Τυηΐ, τοὺς οτη. Δ.Ὁ. τῷ οἵη. Δ.6. 8. ν. συ. 
προσιὼν 6. 8.ν.Υ. αὐτοὺς Α.Ο., αἱ δὲ δ. 8. ν. τ΄ 22. ὑρκάνον οἷ 
δϑῦν τ 6: εἰδέναι] εἶναι Α.Ὁ. σΟΥΥ. 8. Υ͂. Τ΄. μάλλιστα ἃ. βουλευο- 
μένοις ἃ. ρΡγῃ.» αὖ νΙάἀούαγ. ὅτι] ἔτι (. 5.ν.τ. Μ. 

Ῥαηΐα 6χ ἰηϑθμςαίο ΟΥΥἹ 2, 1, 20. δύνασθαι καὶ ὃ νόμος συνεπαινεῖ, ν. δα 
Οοηΐ. 4,2, 288. Μραάϊΐϊα δαΐθιη βρη. ΤΉΕ8. ΒΙΘΡΗ. ν. Τε, Ρ. 1017 Δ. 
αἸοΙαΓ παρατίθεσθαι. 23. ὧν ᾧετο δεῖσθαι μαθεῖν] Ν. δα 

21. ἃ τε δεῖ φίλια καὶ πολέμια νομί- ΑΠδὈ. 5, 4,0: Τί ἡμῶν δεήσεσθε χρή- 
ζειν] [)6 οἵῆϊ980 δηῃΐθ πολέμια Τοαῦνο, σασθαι; 
αὖ (ἔς. γ, τ6: ἽΑ τε οἱ θεοὶ ἔφυσάν σε 
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Εἰ ἐς δ᾽ 5 Ὁ 3 ’ οἷν ΚΣ Ψ Δ, Υ λ. 
ὑμῖν δ᾽, εἰ οὗτος ἐπικρατήσει, ὁρῶ ἅμα πᾶντα τὰ ὄντα ἀλ- 

, ͵ Ν 3 οὖ 5 » 

24 λότρια γιγνόμενα. καὶ γὰρ ἐμοὶ μὲν πολέμιος ἐστιν, οὐκ 
σ΄ 3 4 3 ψ Ε ΄“ 7 

ἐμὲ μισῶν, ἀλλ᾽ οἰόμενος ἀσύμφορον ἑαυτῷ μεγάλους 
5 - 7, κ “- ΓΞ σι κ 

εἶναι ἡμᾶς, καὶ στρατεύει διὰ τοῦτο ἐῷ ἡμᾶς" ὑμᾶς δὲ καὶ 
΄ι σι  Ὃ ἴω Ν ἴω 7 

μισεῖ, ἀδικεῖσθαι νομίζων ὑφ᾽ ὑμῶν. πρὸς ταῦτα ἀπεκρί- 
Χ Νὴ 7 , 7ὔ 

ναντο ἀμφότεροι κατὰ ταὐτὰ περαίνειν ὃ τι μέλλει, ὡς 
΄- ’ὔ » “ 5 ΄“. "Ά ἈΝ 

ταῦτ᾽ εἰδόσι σφίσι καὶ μέλον αὐτοῖς ἰσχυρῶς ὅπῃ τὸ 
Ψ 

μέλλον ἀποβησοιτο. 
᾿Ενταῦθα δὴ ἤρξατο ὦδε: Λέξατε δὴ μοι, ἔφη, ὑμᾶς [15] 

νομίζει μόνους πολεμικῶς ἔχειν ὃ ̓ Ασσύριος πρὸς ἑαυτὸν, 
ἢ ἐπίστασθε καὶ ἄλλον τινὰ αὐτῷ πολέμιον ; Ναὶ μὰ Δί 
27 (φ τ: Υ͂ Ψ Α 5 5ῈΕ Ἂν ΔΑ" 
ἐφη ὁ Ὕρκανιος, πολεμιώτατοι μὲν εἰσιν αὐτῷ ἵκαδουσιοι, 
3 ΄ 3, ΄ Χ “ ςε - ὰ 
ἔθνος πολύ τε καὶ ἄλκιμον Σάκαι γε μὴν ὅμοροι ἡμῖν, οἱ 

Ν Ν ,ὔ Ἂν; “΄, 9 γ᾽ ἮΝ Ἁ 

κακα πολλὰ πεπόνθασιν ὑπὸ τοῦ Ασσυρίου" ἐπειρᾶτο γὰρ 
3 “- 

46 κἀκείνους ὥσπερ καὶ ἡμᾶς καταστρέψασθαι. Οὐκοῦν, 
ἔφη, οἴεσθ᾽ ἂν νῦν αὐτοὺς ἀμφοτέρους ἡδέως ἂν ἐπιβῆναι 

μεθ ἡμῶν τῷ ᾿Ασσυρίῳ;; ἔφασαν καὶ σφόδρ᾽ ἂν, εἰ πῇ 
, ἔ 7 ΐ 3 57 5 ΄, Ω Ν “-“ 

γε δύναιντο συμμίξαι. Τί δ᾽, ἔφη, ἐν μέσῳ ἐστὶ τοῦ 
7] 3 γ “᾽ Ν ΘΝ 5 5 Ὁ 

συμμίξαι; ᾿Ασσύριοι, ἔφασαν, τὸ αὐτὸ ἔθνος δι οὗπερ 
7 Ἁ - 7 “ ,ὔ Ν 

νυνὶ πορεύει. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἤκουσεν ὁ Ἰζῦρος, Τί γαρ, [13] 
327) 53 7] Ν ΄ι 7 7] ἃ “. ΟἿ 

ἐφη;, ὦ Γωβρύα, οὐ σὺ τοῦ νεανίσκου τούτου, ὃς νῦν εἰς τὴν 
’ ΄ ἐ Υ σι ΄, 

βασιλείαν καθέστηκεν, ὑπερηφανίαν πολλὴν τινα τοῦ τρόπου 
, “ Χ 3 27 ε 4 3» 

κατηγόρεις ; "᾿Γοιαῦτα γαρ, οἰμαι, ἐφη ὁ Τωβρύας, ἔπαθον 

τ 

27 

24. στρατεύει] ἐστράτευσε 6. 5. ν.Γ. κατὰ ταὐτὰ] κατὰ τὰ αὐτὰ Ε. 
Τηρ'. Υ. καὶ τὰ αὐτὰ Α.Εα. παραίνειν ἈΑ. μέλλει Τὰ. εὐ (ὑδιη. μέλει Α.Ε. 

“- ὯΝ ὡς ᾿ ΄ εἶ “ ’, ] 2 

σφίσι Α. αὐτῆς Α. τὸ μέλλον] τὰ νῦν παρόντα ἃ. τηρ'. Τ. ἀπο- 
βήσεται (ὰ. 5.ν.γΥ. 25. ἐνόμιζε (ἁ. 8.:ν.Ὁ1Ὺ 26. [ΔὈΌΥ] πορεύῃ. 
27. κατηγόρεις ΘοΠηδΙάογΒ. [ΔΌΥῚ κατηγορεῖς. ἔπαθον ] ΥΓΒτιΒ πο Ιρὶς 1). 
Ῥοϑύ Ἰδοῦ δ) 45 2, 20 ποίαδίδῃι. 

25. ὅμοροι] [πἰ6]]Προηαπτη εἰσίν. ῬΘΥΪ ΠῚ 6] τορηηϊ ἸΏρΡΤΘΒΒΙ8. οδϑί. 
1616 οἵ ἀοθ]ορεαῦ Ἡοιπαουῆι8. 

Καδούσιοι) ΑὙΓΆΧΘΥΧΙΒ ΘΧΡΘαΙ ΠΟΠΘΙῚ 
1ηὴ (ὑδαπβῖο5 βυδοθρίατῃ θβουιθι Ρ]α- 
1Δ οι ο. 24. Ξ5ΟΗΝ. 

27. Τί γὰρ,---ωβρύα] Ῥοδύ ποπηθη 
(ΟΌ ΤΥ ΒΙβ απ ἸΠΓΘΥΓΟρΡΆΠα] ΡοΟϑβα]. 
118 ΘΠ1ΠῈ| 68 5, 5. 18, οὐ τὸ. Οὐηΐ, 
ΘΕΙΔΙΩ 1, 6, 12, οἵ Ἐν; 3; 10, 23. 
Τοηρα ἀἰνοτβα 8ἰ{ βθηΐθηΐἃ, 51 νοερὰ 
ΘΟΠ ΙΠΙΙΔΥΘΥ1Β τί γὰρ οὐ σὺ κατηγορεῖς. 
Ἐογΐαββθ οὐδ κατηγόρεις ΒΟΥ ΘΠ ΙΙΠ) 
ΓΤ 6γ.ΒΟΌΠΝΙ ΟΝ 4; δ. δ. 

εἰς τὴν βασιλείαν καθέστηκεν) ἴτη- 

1116 δβύ εἰς ἀπορίαν καταστῆναι (- 
60. 2, ἢ, καταστήσαντες ἐπὶ θέαν 
ἁλιεῖς οαρ. 16, 7, ν6] ροίζιι5 καταστάν- 
τες» Θϑύὺ σοηϑιβίοσθ δα βρθοίδησαμ. 
Η!δι. ὅν. 2, 8; 31; ἐν νηὶ διαπονεῖσθαι, 
ἕως ἂν εἰς οὖρον καταστῶσιν, ἄστη 

γθοΐδιη Ἰξου ΠῚ ν]Δη ἸΠρΡΤΟβϑὶ {πϑυϊηΐ 
συμ νϑηΐο βθοιηάο. ΠΣ ΤΘΡΌΒΙ. 
Δμρη. Ι, 20, οἱ δ᾽ ἐντεῦθεν ἐπὶ τριήρη 
κατέστησαν, 1. 6. ᾿πΠθ6 {γΔ 5] 401 {1118-- 
ΠηΘὴ ΘΟΠηΒοθηθηαηί. Κῦρος εἰς τὴν 
μάχην καθίστατο ΑΏΔ. 1, 8, 6, εδὲ 
γτιβ ρυρηδτη ἸΠργθα]οθαίαν. ΒΟΉΝ, 



δα Ὁ ΡῈ ὁ). Ὁ Ὁ} 2920 

ὑπ᾽ αὐτοῦ. Πότερα δῆτα, ἐφη ὁ Κῦρος, εἰς σὲ μόνον 
“ὃ τοιοῦτος ἐγένετο ἢ καὶ εἰς ἄλλους τινάς ; Νὴ Δί᾽, ἔφη ὃ 

Γωβρύας, καὶ εἰς ἄλλους γε ἀλλὰ τοὺς μὲν ἀσθενοῦντας 
οἷα ὑβρίζει τί δεῖ λέγειν ; ἑνὸς δὲ ἀνδρὸς πολὺ δυνατωτέ- 
ρου ἢ ἐγὼ υἱὸν, καὶ ἐκείνου ἑταῖρον ὄντα ὥσπερ τὸν ἐμὸν, 
συμπίνοντα παρ᾽ ἑαυτῷ συλλαβὼν ἐξέτεμεν, ὡς μέν τινες 
ἔφασαν, ὁτι ἡ παλλακὴ αὐτοῦ ἐπήνεσεν αὐτὸν ὡς καλὺς 
εἴη καὶ ἐμακάρισε τὴν μέλλουσαν αὐτῷ γυναῖκα ἔσεσθαι: 
ὡς δὲ αὐτὸς νῦν λέγει, ὅτι ἐπείρασεν αὐτοῦ τὴν παλλα- 
κίδα. καὶ νῦν οὗτος εὐνοῦχος μέν ἐστι, τὴν δ᾽ ἀρχὴν ἔχει; 

29 ἐπεὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐτελεύτησεν. Οὐκοῦν, ἔφη, οἴει ἂν [14] 
καὶ τοῦτον ἡδέως ἡμᾶς ἰδεῖν, εἰ οἴοιτο ἑαυτῷ βοηθοὺς 
ἂν γενέσθαι: Εὖ μὲν οὖν, ἔφη, οἶδα, ὁ Γωβρύα: ἀλλ᾽ 
ἰδεῖν τοι αὐτὸν χαλεπόν ἐστιν, ὡ Κῦρε. ΠΠὡς: ἔφη ὁ 
Κῦ ρος. Ὅτι εἰ μέλλει τις ἐκείνῳ συμμίξειν, παρ᾽ αὐτὴν 

δοτὴν Βαβυλῶνα δεῖ παριέναι. τί οὖν, ἔφη, τοῦτο χαλε- 

πόν ; Ὅτι νὴ Δί᾽, ἐφη ὁ Γωβρύας, οἶδα ἐξελθοῦσαν ἂν 
δύναμιν ἐξ αὐτῆς πολλαπλασίαν ἧς σὺ ἔχεις νῦν" εὖ δ᾽ 
ἶσθι, ἔφη. καὶ δι᾽ αὐτὸ τοῦτο ἧττον σοι νῦν ἢ τὸ πρότερον 
᾿Ασσύριοι καὶ τὰ ὅπλα ἀποφέρουσι καὶ τοὺς ἵππους ἀπά- 
γουσιν, ὅτι τοῖς ἰδοῦσιν αὐτῶν ὀλίγη ἔδοξεν εἶναι ἡ σὴ 
δύναμις" καὶ ὁ λόγος οὗτος πολὺς ἤδη ἔσπαρται" δοκεῖ δέ 
μοι, ἔφη, βέλτιον εἶναι “φυλαττομένους πορεύεσθαι. 

21 Καὶ ὁ Κῦρος ἀκούσας τοῦ Γωβρύου τοιαῦτα τοιάδε [τ] 

δῆτα] δ᾽ ἢ. ἔφη οτι. ΔΑ.6. τηρ. τι ἄλλους τινάς ἄλλον τινα 1). 28. γε] 
γε πολλούς Ὁ. ἕτερον (. Ἀγ. ὄντα οἵη. 1. ὕβριζε 1). συμπίνων Α. 
οἱ αι] τα 8.ν Β.(. οἵ αὶ συμπίνοντα τηρ'. ΤΠ. ΤΘΟΘΠ ΒΒ] ΠΊ8, [. ἑαυτῷ ε 
Ῥιυποίο ποίαίαμῃ νἱἀθίαν τη 19. ΠΑ Λ ΟΣ ΤΣ ἐπήνεσεν] ἢ ἢνε ἴῃ 1... 
τὴν γυναῖκα τὴν μ. αὐτοῦ ἔσεσθαι Ὠ. αὐτὸς νῦν] οὗτος νῦν ἢ). νῦν οὗτος 
ααὶ μέλλουσαν--ἐπείρασεν Τὴρ', Τ,, 20. ἔφη οπι. 1). ἡμᾶς ἰδεῖν ἡδέως Ὁ. 
ἑαυτοῦ Α, αὐτῷ Ὁ. εὖ) σὺ Ὁ. γγ. οἶδα ἔφη . συμμῖξαι Ὁ. 
αὐτὴν δεῖ βαβ. παρεῖναι Ὦ. 20. ὁ οτχ. ἢ). ἂν Δα Πα ΘΟ ροίοσ. δα 
ῬΙαΙ γ 01... Ρ. 52. ἐξ αὐτῆς] αὐτόθεν 1). ἢ σὺ νῦν ἔχεις Ὁ. ἔφη 
ΟΠ]. 1. καὶ] ὅτι Ὁ. διὰ ταῦτα ἧττον 10. ᾿ ἧττον καὶ ἧττον Ἀ. οἵ 
4] καὶ ρυποί!8 ποίαϊ ΘΟΥΥ. (. σοι] σου Ὦ. ργ. τὸ πρότερον] πρῶ- 
τον οἱ 1). αὐτῶν] αὐτὴν ἃ. 5.ν. Τ΄ τσὴ, ΒΝ. δἴνιτη..1), οὗτος ὁ λό- 
γος Ὁ. δέ] δή Α. φυλαττομένω Α.(α. ΘΟΥΤ. 5... 

28. ἐκείνου) Ν. 4, 2,12: 4.5.20; εἴ δὲ Κυαξάρης ἔλεξε πρὸς ταῦτα τάδε. 
5» 29 32, ΟὙΠῚ| ΔΠΠΟΐΔΠΟΠΘ ἩΘΙΠΟΟΤΗ͂ ἼΠαο. 1, 326: Τοιαῦτα μὲν οἱ ,Κορκυ- 
δα Ρ]αϊομὶβ Ῥ]ιεθάοῃ. ὃ. 128. 5ΟῊΝ, ραῖοι εἶπον, οἱ δὲ Κορίνθιοι μετ᾽ αὐτοὺς 

31. τοιαῦτα Β6ο0]τι510 ΒΟΠηριάθυιβ, τοιάδε. 
τοιάδε, Ὁτηιδιὶ ἢ, ΙΗ 5; 2: Ὁ 



994, ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΞ ΙΝΘΤ. ΟΥ̓́ΒῚ 

πρὸς αὐτὸν ἔλεξε. Ἰζαλῶς μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ Γωβρύα, 
κελεύων ὡς ἀσφαλέστατα τὰς πορείας ποιεῖσθαι. ἐγὼ οὖν 
σκοπῶν οὐ δύναμαι ἐννοῆσαι ἀσφαλεστέραν οὐδεμίαν πο- 
ρείαν ἡμῖν τοῦ πρὸς αὐτὴν Βαβυλῶνα ἰέναι, εἰ ἐκεῖ τῶν 
πολεμίων ἐστὶ τὸ κράτιστον. πολλοὶ μὲν γάρ εἰσιν, ὡς σὺ 

φῇς" εἰ δὲ θαρροῦσι, καὶ δῆλοι ἡμῖν, ὡς ἐγώ φημι, ἔσον- 
45Ταῖι. μὴ ὁρῶντες μὲν οὖν ἡμᾶς, ἀλλ᾽ οἰόμενοι ἀφανεῖς, εἶναι 

διὰ τὸ φοβεῖσθαι ἐκείνους, σάφ᾽ ἴσθι, ἔφη, ὅτι τοῦ μὲν 
φόβου ἀπαλλάξονται ὃς αὐτοῖς ἐνεγένετο, θάρρος δ᾽ ἐμ- 
φύσεται ἀντὶ τούτου τοσούτῳ μεῖζον ὅσῳ ἂν πλείονα 
χρόνον ἡμᾶς μὴ ὁρῶσιν: ἂν δὲ ἤδη ἴωμεν ἐπ᾽ αὐτοὺς, 
πολλοὺς μὲν αὐτῶν εὑρήσομεν ἔτι κλάοντας τοὺς ἀποθα- 
νόντας ὑφ᾽ ἡμῶν, πολλοὺς δ᾽ ἔτι τραύματα ἐπιδεδεμένους ἃ ἃ 
ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ἔλαβον, πάντας δ᾽ ἔτι μεμνημένους τῆς 
μὲν τοῦδε τοῦ στρατεύματος τόλμης. τῆς δ᾽ αὑτῶν φυγῆς 

32τε καὶ συμφορᾶς. εὖ δ᾽ ἴσθι, ἔφη, ὦ Τωβρύα, ἵνα καὶ 

τοῦτ᾽ εἰδῇς, οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι; ὅταν μὲν θαρρῶσιν, ἀνυ- 
πόστατον τὸ ̓ φρόνημα παρέχονται" ὅταν δὲ δείσωσιν, ὅσῳ 
ἂν πλείους ὦσι; τοσούτῳ μείζω καὶ ἐκπεπληγμένον. μᾶλλον 

ϑβ84τὸν φόβον κέκτηνται. ἐκ πολλῶν μὲν γὰρ καὶ κακῶν 
λόγων ηὐξημένος αὐτοῖς πάρεστιν, ἐκ πολλῶν δὲ καὶ πο- 
νηρῶν χρωμάτων, ἐκ πολλῶν δὲ καὶ δυσθύμων τε καὶ 
ἐξεστηκότων προσώπων ἠθροισται" ὥσθ᾽ ὑπὸ τοῦ μεγέθους 
οὐ ῥάδιον αὐτόν ἐστιν οὔτε λόγοις κατασβέσαι οὔτε προσά- 

21. ὦ γ. λέγειν θ. ἔγωγ᾽ ἡ. οὐδεμίαν οτη. Μ. πορείαν δηία οὐδεμίαν Β. 
τοῦ ΥΘΟΚΠΘή]ηιι5. [ΑΔΌΥῚ τῆς. πορείας ρΡοϑύ βαβυλῶνα ααα. Δ.Ο. 
κράτος (. πολὺ ΟΟΥΤ. 85.0.1. Ὁ. θαρρήσουσι 1). δῆλοι] δεινοὶ 1). 
ἔσεσθαι 1). 42. μὴ οὖν ὁ. μὲν ἡμᾶς α. οἵ αὰὶϊ οὖν ρα ποῦ5 ποίαν ἴ,. 
ἐγένετο 1). θάρρσος 5ὶς 1). τόσῳ Ὁ. ἢν). δὲ] δὲ δὴ Α. εὑρή- 
σωμεν 1). ΡΥ. κλᾷάοντας (5. κλαίοντας ἉἈ.1). ἐλάμβανον ἃ, τῆς τοῦδε 
μὲν τοῦ 10. δὲ αὐτῶν Α.Π.α. ῬτγοθαΌ1τι5 δ᾽ ἑαυτῶν. ξυμφορᾶς α. 

θαρρήσωσιν ;. τόσῳ 
44. ηὐξημένος εὑρησόμενος 

χρωμάτων] χρημάτων ).(ὦ. ΘΟΥΥ. 85. ν.γ1. ὥστε Ὁ. 

42. ἵνα---εἰδῇς] εἶναι καὶ τοῦτο ἤδη ὡς Ὦ.Ὁ.. τηρ. τ΄ 
μεῖζον 1). ἐκπεπληγμ.} γ ὈΓ. οἵω. α. 
ἵν πα, ΘΟΣΓ. τῆ. 1. 

ἀσφαλεστέραν οὐδεμίαν πορείαν. τοῦ 
ἰέναι] Ἀπεῦ. ό, 2, ΤΩ: Νομίζων οὕτως 
ἀσφαλέστερον εἶναι ἢ ἰδίᾳ ἕκαστον 
στέλλεσθαι. 

22. εὖ δ᾽ ἴσθι, ἵνα καὶ τοῦτ᾽ εἰδῇς ΜΊΠΙ 
νψυ]ραία 6. τθθοᾶ μδὸ τ|1}10 τπο60 ἰο- 
ἸΟγΆ 1115 νἹ ἀθαίαν, 564 οὐἵα οχ ψδυῦὶθ- 
ἰαΐθ ΟἹ ἴῃ τπδύρὶπθ δα βουιρῖία: Ἵνα 
δὲ καὶ τοῦτ᾽ εἰδῇς, ὦ Γωβρύα, οἱ πολλοὶ 

είς. ΚΟΗΝ. 
228. οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι (Ἰοιμηΐτι ΡΥῸ 

πολὺ πλῆθος ἀνθρώπων. ὝΕΙΒΚ. 
34. ηὐξημένος] ηὕρημενος, ᾿ἰηδουῖο 

Ροβῦ χρημάτων (σχημάτων ῸΠΡ. δα 
ΠΟΩΡΊΩ. Ρ. 480, υἱ 6, 4, 20) ηὔξηται 
ΘΟΒ ΠΟΙ ά6Γ 5, ΡΓΟΡΆΘΙΠ ΘΓ, οἴϑὶ ποη 
Ῥἰαοοί ἠὐρημένοξι 



ΚΒ ΔΈ δ 

Υ 7 » ἴω 57 5 ͵ 5 0 7 

γοντα πολεμίοις μένος ἐμβαλεῖν οὔτε ἀπαγάγοντα ἀνα ρέψαι 
τὸ φρόνημα, ἀλλ᾽ ὅσῳ ἂν μᾶλλον αὐτοῖς θαρρεῖν παρακελεύῃ, 

35 τοσούτῳ ἐν δεινοτέροις ἡ ἡγοῦνται εἶναι. ἐκεῖνο “μέντοι νὴ ΟΥ̓́ ΧΑ͂ 
ἐφη, σκεψώμεθα ἀκριβῶς ὅπως ἔχει. εἰ μὲν γὰρ τὸ ἀπὸ τοῦδε 
αἱ νῖκαι ἔσονται ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἔργοις, ὁπότεροι ἂν 
πλείονα ὄχλον ἀπαριθμήσωσιν, ὀρθῶς καὶ σὺ φοβεῖ περὶ 
« ΄“-“ ἄ ς σι “- 37) » ΄“- » ᾽ ’ὔ Ω“ 

ἡμῶν καὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι ἐν δεινοῖς ἐσμεν εἰ μέντοι ὠὡσπε πο έλεεοὺς τανην τ ἐκ τ τι ποτ Ἔ 
πρόσθεν διὰ τοὺς εὖ μαχομένους ἐτι καὶ νῦν αἱ μάχαι κρι- 

“ ᾿ Ἃ , Ν Ν Ν “ 

νονται, θαρρῶν οὐδὲν ἂν σφαλείης" πολυ γὰρ σὺν τοῖς 
ἴω ε ᾽ 3 « “ Ξ 

θεοῖς πλείονας εὑρήσεις παρ᾽ ἡμῖν τοὺς θέλοντας μάχεσθαι 
Ὰ ἌΝ , «ς 5 Χ “- “ Ν 7 

26 ἢ παρ ἐκείνοις. ὡς δ᾽ ἐτι μᾶλλον θαρρῇς: καὶ τόδε κατα- 
Υ͂ Ἁ ἈΝ Ἧ » ΨΚ »“» ᾽ ΄- 

νοησον" οἱ μὲν γὰρ πολέμιοι πολὺ μὲν ἐλάττονές εἰσι νῦν 
Ἃ Ν « - ἘΠ 5.9: τε “ ΧΝ δι 5 ΄ Δ΄ 5 ΄, 

ἢ πρὶν ἡττηθῆναι ὑφ ἡμῶν, πολὺ δ᾽ ἐλαττονες ἢ ὅτε ἀπέ- 
σι σι Ἁ 7 ι ΕΝ Ν 3 τς 

δρασαν ἡμᾶς" ἡμεῖς δὲ καὶ μείζονες νῦν ἢ πρὶν, ἐπεὶ νενι- 
κήκαμεν, καὶ ἰσχυρότεροι; ἐπεὶ ηὐτυχήκαμεν" καὶ -τλείονες 

Χ 

δε, ἐπεὶ ὑμεῖς ἡμῖν. προσεγένεσθε" μὴ γὰρ ἔτι ἀτίμαζε 
μηδὲ τοὺς σοὺς, ἐπεὶ σὺν ἡμῖν εἰσι σὺν γὰρ τοῖς νικῶσι, 
σάφ᾽ ἴσθι, ὦ Γωβρύα, θαρροῦντες καὶ οἱ ἀκόλουθο: ἔπον- 

δ ΕἾ θ ’ δέ δὲ - 7 “4 5, Ά 

37ται. μὴ λανθανέτω δὲ σε μηδε τοῦτο, ἐῴη. τι ἐξεστι μὲν 
τι ᾿ ἴω ΄ 4 ΄“ν 

τοῖς πολεμίοις καὶ νῦν ἰδεῖν ἡμᾶς" γοργότεροι δὲ, σάφ᾽ 
ἰσθι, οὐδαμῶς ἂν αὐτοῖς φανείημεν μένοντες ἢ ἰόντες ἐπ᾿ 
ἐκείνους. ὡς οὖν ἐμοῦ ταῦτα γιγνώσκοντος ἄγε ἡμᾶς εὐθὺ 

Ἁ “ 

τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνος. 

ἀπάγοντα 10. αὐτὸς θαρσεῖν Ὦ. τοσοῦτο Δ. τόσῳ 0. 35: [ΔὈυ] 
φοβῇ. δεινῷ Ὁ. σφάλοιο ". πολὺ μὲν γὰρ ". σὺν θεοῖς παρ᾽ ἡμῖν 
πλείονας εὑρ. ". παρ᾽ ἡμῖν τοὺς θέλοντας] παρὰ τοὺς θέλοντας ἡμῶν ἃ. ΡΥ. 
αὖ ν]ἀούαγ αυἱ ἡμῖν τοὺς ἴῃ Τά85. οἱ ἡμῖν Ῥοϑῖ θέλοντας δαάθηβ, αὖ ἴ,., ρα ΠοΙ5 
ηοίδῦ. 86. θαρρήσεις Α.α. εἰσὶ νῦν] εἰσιν Ὁ. πολὺ δ πολὺ δὲ 
μᾶλλον Ὁ. ἢ ὅτε) ἢ ἢ οτῃ. ᾿.Ο. Δα. 1,. τηρ΄. ΤηΔ ηπ ΓΘΟΘΉ[1Β5ἸΠη8. καὶ 
μείζονες α. τηρ. Το Ροβὲ νῦν. ἀηἀ8 νῦν καὶ μείζονες [.. ἢ πρὶν οτα. ἢ. ἐνι- 
κήσαμεν 2. ἰσχυροὶ Α.6. ρΡ1., ΘΟΥΓ. 8. 0.0. ἐπεὶ---δὲ ΟΠ. 0. ηὐτυχ. 
Ν. εὐτυχ. Α.ὴ.α. ἔτι οχῃ. Ὁ. 47. μὴ οτα. Ὁ. μένοντες ογ.}). ἢ 
ἰόντες οπη. Α.(. τηρ. ΓΤ. ἐπ᾽] ἔτι Α.ὰ. ργυ. ταῦτα] ὄντως Ὁ). ΡΥ. οὕτως ΠΟΥΤ. 

85. νῖκαι ἔσονται) Τ6]]106 τούτων. αἰοἰῦ. [ηΐτα 8, 1, 22: Δἰσθάνεσθαι 
υῖα νἹοΐουϊα ΠῚ βοϊπτη ἴῃ Ὀ6]]1οἷἰδ μὲν γὰρ ἐδόκει καὶ διὰ τοὺς γραφομέ- 
γΘθ.8, 8664 ἴῃ ρ8οὶβ ορϑυῖθιβ δἰϊαπη 
Ἰοεαπα Παθοῖ, ἴᾶ6ο δααιϊύππι οβὺ ἐν τοῖς 
πολεμικοῖς ἔργοις. (ΗΝ. 

ὁπότεροι) ΑΠΌ. 5. ἘΔ αΐε {Ἐν μέσῳ 
κεῖται ταῦτα τὰ ἀγαθὰ ἄθλα ὁπότεροι 

ἂν ἡμῶν ἄνδρες ἀ ἀμείνονες ὦσιν. 
διὰ τοὺς εὖ μαχομένους) 51 διὰ τῶν 

μαχομένων ΑἰχΙββοῖ, πος ἀἸϊοογοί [ουίθϑ 
ῬΓΟΪα αἸΒοθυηθΓΘ : ππης ἴῃ [Οὐ 5 
αὖ ΟἸΒΟΘΓΠΔΉΓΟΙΓ ῬΓΟ]α 5 πΔὶ 6586 

νους νόμους βελτίους γιγνομένους αν- 
θρώπους. Αἰποα οοηίἃ αἸοῖταν 3, 3, 
52: Νόμους ὑπάρξαι δεῖ τοιούτους δι 
ὧν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἔντιμος ὁ βίος 
“παρασκευασθήσεται. 

46. ἀπέδρασαν] 4,1, το. 
μείζονες] 4, 4,2: ᾿Αλλὰ καὶ δῆλοί τοι 

ἐστὲ, ὡς ἄνδρες ἀγαθοὶ ἐγένεσθε. καὶ 
γὰρ μείζους φαίνεσθε καὶ καλλίους καὶ 
γοργότεροι ἢ πρόσθεν ἰδεῖν. ΞΟΗΝ, 

ῳ 



90 ΧΕΟΝΟΡΠΗΟΝΤῚΒ ἹΝΒΤ΄. ΟΥ̓ΒῚ 

ν ᾿ Ἁ ῇ - ἈΝ “ 

Οὕτω μὲν δὴ πορευόμενοι τεταρταῖοι πρὸς τοῖς ὁρίοις 
“ 7 7, τον ἐν Ἁ “- 5 

τῆς Γωβρύου χώρας ἐγένοντο. ὡς δὲ ἐν τῇ πολεμίᾳ ἢν, 
΄ Χ » 7 ς ε ᾿Ξ Ν ἕ ζ 

κατέστησε λαβὼν ἐν τάξει μεθ᾽ ἑαυτοῦ τούς τε πεζοὺς καὶ 
σι ΄ Ψ “ ͵ σ΄ αν μοτ᾿ ᾿ 3 

τῶν ἱππέων ὅσους ἐδόκει καλῶς αὐτῷ ἔχειν: τοὺς δ᾽ ἃ 
΄ » 3 “ ἴω Ἂς » 7] ον Χ “ 

λους ἱππέας ἀφῆκε καταθεῖν, καὶ ἐκέλευσε τοὺς μὲν ὅπλα 
Ὑ , Χ » ΠΡ; Ν , “ ΩΝ 
ἔχοντας κατακαίνειν, τοὺς δ᾽ ἄλλους καὶ προβατα ὅσα ἂν 

Υ ἿΝ Ν 2 ΑΝ Ν 7 

λάβωσι πρὸς αὐτὸν ἀγειν. ἐκέλευσε δὲ καὶ τοὺς Πέρσας 
συ - Ἁ ἴω » 

συγκαταθεῖν: καὶ ἧκον πολλοὶ μὲν αὐτῶν κατακεκυλισμέ- 
Ν “- ο᾽ λ ,, 

νοι ἀπὸ τῶν ἵππων, πολλοὶ δὲ καὶ λείαν πλείστην ἄγοντες. 
τ Χ “ “ 7 Υ͂ 4 ω ΤΑ 

οὡς δὲ παρῆν ἢ λεία, συγκαλέσας τοὺς τε τῶν Μηδων [2] 
27 “- ἢ ΝΝ , Μ 

ἄρχοντας καὶ τῶν Ὑρκανίων καὶ τοὺς ὁμοτίμους ἔλεξεν 
ὋΣ 7 ὡς “ ὰ ΄σ 

ὧδε. ᾿Ανδρες φίλοι, ἐξένισεν ἡμᾶς ἅπαντας πολλοῖς 
ἀγαθοῖς Γωβρύας. εἰ οὖν, ἔφη, τοῖς θεοῖς ἐξελόντες τὰ νο- 
μιζόμενα καὶ τ στρατιᾷ τὰ ἱκανὰ τὴν ἄλλην τούτῳ δοίη- 

μεν λείαν, ἀρ᾽ ἄν, ἔφη, καλὸν ποιήσαιμεν τῷ τοῦ Φανες 
ροὶ εἶναι ὅτι καὶ τοὺς εὖ ποιοῦντας πειρώμεθα νικᾶν εὖ 

σποιοῦντες; ὡς δὲ τοῦτ᾽ ἤκουσαν, πάντες μὲν ἐπήνουν, 
Ψ 3 - Ἁ 27 - ΄ “ 

πάντες δ᾽ ἐνεκωμίαζον" εἷς δὲ καὶ ἔλεξεν ὧδε. Πάνυ, ἐφη; [3] 
"5 σι σ΄. ᾽ὔ ΄ Ε. 

ὦ Κῦρε, τοῦτο ποιήσομεν" καὶ γάρ μοι δοκεῖ, ἐφη, ὁ Γω- 
7 ΓΑ ς “- “ “ 

βρύας πτωχούς τινας ἡμᾶς νομίζειν, ὅτι οὐ δαρεικῶν 
“ δὰ - “- Ἶ 

μεστοὶ ἥκομεν οὐδὲ ἐκ χρυσῶν πίνομεν φιαλῶν" εἰ δε 
“- “ Ἃ “ “ »ὕ ᾿ 

τοῦτο ποιήσομεν, γνοίη ἂν, ἐῴη; ὅτι ἐστιν ἐλευθερίους 
4 εἶναι καὶ ἄνευ χρυσοῦ. ᾿Αγε δὴ, ἐφη; τὰ τῶν θεῶν ἀπο- 

δόντες τοῖς μάγοις καὶ ὅσα τῇ στρατιᾷ ἱκανὰ ἐξελόντες 

Ι. οὕτως Α. πρὸς] ἐπὶ Π. τεταρταῖοι] τ ΒΆΡΕΙ τετ ἃ. 7. γωβρύας 1). 
ὁπόσους 1). αὐτῷ καλῶς ). ἱἥππεῖς Α.(. ΖοπᾶταΒ. καταμαθεῖν 1). ρὑγ. ἃ. 
κατακλίνειν ΔΑ. καὶ 1). 5. ν.γΥ. ἄγειν πρὸς ἑαυτόν 1). 2. καὶ τοὺς] 
καὶ οχα. Α.α.5:.ὕ.Ὑ. ὧδε] ὦ Α.α. ὁ γωβρύας 1. ἐξελόντες ΑἸά. οἱ 
αἰδὲ οοαῖοος Βτοάφι. ἀφελόντες Α.}).Ὁ. ἱκανὰ] ἱ ἱκανὰ ἀρ, Α.α. ἄρα 
Τ,. τηρ΄. πη. ΤΕΟΘΠ 1581π|ὰ. ἄρα ἃ. ἃ, τῷ] τοῦ [).(. 5ιν. φανεροὺς Α. "ἢ 
4. ἤκουσαν] αν 5... 686. τη. οὐ τὰ5. ροβύ σ ἃ., 481} ΡΥ. εὐῤάξεθ ἤκουον. 
οἵη. ἃ. ἐνεκωμίαζον] ἐνεγκωμίαζον Α. γ ΒΌΡΕΓ εκ τ. ἃ. δὲ καὶ] δὲ ι 
ποιήσωμεν Α.α. ἔμοιγε 1). ἔφη δοκεῖ (. φιαλῶν ἐπίνομεν 1). 
ποιήσωμεν Α. ποιήσαιμεν 1).. 5. ν. τ΄ ἐστίν ροϑί χρυσίου (510) 1). 
ἐλεύθερος Δ... ρῥτ.. ὁ. 5.00. ἀηΐθ ος Βρογβουιρύππι δαἀαιΐο, βεα δοσθηίιι ΠΟῚ 
ΟΟΥΙΤΘΟΙΟ. ἐλευθέρους οἴ «8: ν. Β. 4. ἄγε] ἴτε Ὁ. ἐξελ. ἱκανὰ Α.(, 

2. τούς τε Υοϑροπαοί βϑααθηΐ τοὺς καλὸν] ΝΟ ΗΣ τόν δ; 50: 
ὁμοτίμους μούϊτι8 απ καὶ τῶν. 3. ἐπαινεῖν δῦ ΔΒΒΘΗ ΓΙ Δ]1οι], ὈΓῸ- 

ἐξελόντες] Μραΐϊο 46 τηδρὶβ 10818. ᾿δγ8 ο᾽11ι5 βοη!θηϊίδιη ; ἐγκωμιάζειν, 
Ῥαιΐοιῃ (1115 5115 ΘΧΙΓ]ΘΏΠ0118 4, 5»14. ᾿Ιδπᾶαγο, 5ΟΗΝ. 
5ΟΗΝ,. 



ων ΚΟ ΒΜΗ: ΦΩ 

τάλλα καλέσαντες τὸν Γωβρύαν δότε αὐτῷ" οὕτω δὴ λα- 

᾿ βόντες ἐ ἐκεῖνοι ὅσα ἔδει τἄλλα ἔδοσαν τῷ Γωβρύᾳ. 

ἴ: 
ὥσπερ ὅτε ἢ μάχη ἦν. ὡς δ᾽ οὐκ ἀντεξῇῆσαν οἱ ᾿Ασσύριοι, 

ἐκέλευσεν ὁ Κῦρος τὸν Γωβρύαν προσελάσαντα εἰπεῖν ὅτι 

εἰ βούλεται ὁ βασιλεὺς ἐξιὼν ὑπὲρ τῆς χώρας μάχεσθαι, 

κἂν αὐτὸς σὺν ἐκείνῳ μάχοιτο" εἰ δὲ μὴ ἀμυνεῖ τῇ χώρᾳ: 

6 ὅτι ἀνάγκη τοῖς κρατοῦσι πείθεσθαι. ὁ μὲν δὴ Γωβρύας 
προσήλασεν ἔνθα “ἀσφαλὲς ἣν ταῦτα εἰπεῖν, ὁ δ᾽ αὐτῷ ἐξέ. 
πεμψεν ἀποκρινούμενον τοιάδε: Δεσπότης ὁ σὸς λέγει, ὦ 
Γωβρύα, Οὐχ ὅτι ἀπέκτεινά σου τὸν υἱὸν μεταμέλει μοι; 
» 5. ὦ 5 Ν Ὧ Ζ ΄ ἈῊΝ 7, 

ἀλλ᾽ ὅτι οὐ καὶ σὲ προσαπέκτεινα. μάχεσθαι δὲ ἐὰν βου- 
ΕῚ Ἂ 7 ΄σ 53 5 ς ΄σ- 

λησθε, ἥκετε εἰς τριακοστὴν ἡμέραν: νῦν δ᾽ οὔπω ημῖν 
“ 7, Ν 7 ε Ν 7 5 

η σχολή: ἔτι γὰρ παρασκευαζόμεθα. ὁ δὲ Γωβρύας εἰπεν, 
Ν ᾿ς 7 ΤᾺ Ο ς , “ δ 

Αλλὰ μήποτέ σοι λήξειεν αὕτη ἡ μεταμέλεια" δῆλον γαρ 
,ὔ ΄- Ὄ Ο ν᾽ 2, 

ὅτι ἀνιῶ σέ τι, ἐξ οὗ αὕτη σε ἡ μεταμέλεια ἔχει. 
Ἃ Ν Ζ 4 Ν πε » {- λ 

8 ὋὉ μὲν δὴ Γωβρύας ἀπήγγειλε τὰ τοῦ ᾿Ασσυρίου" ὁ δε[5] 
ἴω ,ὔ, ΄“ , Ν. Ζ ᾿ Ἂς 

Κῦρος ἀκούσας ταῦτα ἀπήγαγε τὸ στράτευμα" καὶ κα- 
7 Ν 7] 5 ’ ΒΥ 3 ΒΩ , Ν 

λέσας τὸν ᾿ωβρυαν, Ἐΐπε μοι, ἐφη, οὐκ ἔλεγες μέντοι συ 
« Ν Ν. σ΄ 7 , “ἉΟῸ) Ἂ ς σι 

οτι τὸν ἐκτμηθεντα ὑπὸ τοῦ ᾿Ασσυρίου οἰει ἂν σὺν ἡμῖν 
Ν Ν δ᾿ 

γενέσθαι: ; Εὖ μὲν οὖν, ἔφη, δοκώ εἰδέναι" πολλὰ γαρ δὴ 
ς , 

9 ἔγωγε κἀκεῖνος ἐπαρρησιασάμεθα πρὸς ἀλλήλους. Οποότε 
ὩΝ 

τοίνυν σοι δοκεῖ καλῶς ἔχειν, πρὸς αὐτὸν πρόσιθι" καὶ 
“ 3 ν ᾿ἤ τ ἃ δ Ψ' ζω » Ν 

πρῶτον μὲν οὕτω ποίει ὅπως ἃν αὐτὸς λέγῃ εἰδῆτε: ἐπειδὰν 

τὰ ἄλλα Ὠ. ἐκεῖνα ἃ. οἱ 5. ν.Υ΄. τὰ ἄλλα Ὁ. ἔδωσαν Ὦ. ργ. 6. 
τῇ ἤει] ἄγει 1).α. σοΥΥ. Υ. πρὸς] πρὸς αὐτὴν 1). ΓΑΡ τὶ ἀντεξήεσαν. 
ἐκέλευσεν ὁ κῦρος] καὶ ὃ κῦρος ἐκέλευσε Α.Ο., 564 (ὐ. ἔλευσε 8118 τη. 1Π 188. 
ἐξιὼν ὁ β. 10. ἀμύνῃ 1). 6. ὙΠ δ Εν αν 19 ν.  ὍΟΥΓ: τ. 
εἰπεῖν. ἔπεμπεν Ἀ.Ε. ὁ ὃ. ὁ Ζοη. μεταμελεῖ Α. ἂν βούχδιδϑὲ 1). 
ἡμῖν οὔπω Ὦ. η. ὃ δὲ] ὁ μὲν δὴ Α.α. λήξει Ὁ σέ τι] σε ἐγὼ Ὁ). 
σ᾽ ἔτι ἃ 8. ἀπήγγελε Ὁ). ρΓ. ἀπήγγελλε ΘΟΥΤ. ἐκτμ.] τ 5.ν. Θὰ. 
1. }. δοκῶ εἶναι ἔφη 0. ἤδη :. καὶ ἐκεῖνος 19. 9. ὁπότ᾽ 
οὖν καλῶς σοι δοκεῖ ἔχειν, πρόσιθι πρὸς (μος Ῥυποί!β Ποΐαϊ ΘΟΥ̓Τ. ) πρὸς αὐτὸν 1). 
πρόϊθι Δ... ὅπως ἃν αὐτὸς λέγῃ εἰδῆτε] ὅπως ἂν αὐτὸς λέγῃ ἤδη γε 

Ἔκ τούτου “δὴ ἧει πρὸς Βαβυλῶνα παραταξάμενος [4] 

5. τοῖς κρατοῦσι πείθεσθαι] ες 
ἂς Οοῦτγα ἀϊεία θθη6 Παρθεηῦ: δὰ 
ΑΞΒυυΠΙ Ἰπθρίθ τ οὔτ 8 115, αὶ 
νοσθὰ κἂν αὐτὸς---μάχοιτο δ Ογτύτηῃ 
γοίοσαπί. ΒΟΉΝ, ιοϊζαγ δηΐπ ὅο- 
ὈΓγὰΒ ΠῚ ΑΒΒΥΥ]Ο, αὖ ΒοΟΙΌ8. 

ὃ. οὐκ ἔλεγες μέντοι] Ρ]αῖο Ῥτοίδρ. 
Ρ. 809. Α : Οὐ σὺ μέντοι “Ομήρου ἐπαι- 
νέτης εἶ; ὕ᾽ ν. Ηεἰϊπαοτί. 5ΟΗΝ. 

μὲν οὖν] Τηΐτα 5.27: Εὖ μὲν οὖν, 

ἔφη, οἶδα᾽ σπεύσει γάρ. 5ΟΗΝ. 
ἔγωγε] ϑουθοη τη ρούμιβ ἐγώ τε. 

Θυδ σοηΐαβα ἢ, 4; 87. 07 (ἔοοη, 7 
11: Βουλευόμενος δ᾽ ἔγωγε ὑπὲρ ἐμοῦ 
καὶ οἱ σοὶ γονεῖς ὑπὲρ σοῦ, το τη ἐγώ 

τε, αἱ ΒΘΑΌΙΓΌΓ ἐγώ τε σὲ ἐξελεξάμην 
καὶ οἵ σοὶ γονεῖς ἐμέ. 

9. ἂν [ΟΥ̓Δ 515 ΟὈ]  ἰθγαῖα, αδτη τοδί] 
Βἰο αὖ 5, 5» 25, [δοἷὖ αὖ ἴῃ ΠὈΥ]5 ἀοίο- 
υἰοτίρυῖδ αἰξειίαθ μος ΟΟΥΙΠΡΟΓΘΏΔΙΓ, 

9 2 
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δὲ ἢ Ε “ ΞΝ “ δ. ἊἍ λ β λό ε 

ε συγγένῃ αὐτῷ, ἐὰν γνῷς αὑτὸν φίλον βουλομενον 
3 “σ᾿ ΄. ΄σ “ὔ "4 ᾽ Ο ε “ΗΣ 

εἰναι, τοῦτο δεῖ μηχανᾶσθαι ὅπως λάθῃ φίλος ὧν ἡμῖν 
", Ν Ἃ , Ζ ὅ, “ 

οὔτε γὰρ ἂν φίλους τις ποιήσειεν ἄλλως πῶς πλείω 
3 δι". 7 Ἃ Ψ, -“- 3 ,» Ἃ 3 ᾿ 

ἀγαθὰ ἐν πολέμῳ ἢ πολέμιος δοκῶν εἰναι οὔτ᾽ ἂν ἐχθροὺς 
Ψ “Δ ΄ι 3 

πλείω τίς βλάψειεν ἄλλως πως ἢ φίλος δοκῶν εἶναι. 
το Καὶ μὴν, ἔφη ὁ Γωβρύας, οἶδ᾽ ὅτι κἂν πρίαιτο Τ᾿αδάτας τὸ 

1] 

,ὔ “- Ν - 7, Ψ » 
μέγα τι ποιῆσαι κακὸν τὸν νῦν βασιλέα ᾿Ασσυρίων" ἀλλ 
“ Ἅ ΄ ΩΝ ΄- ζω “- 7 , 

ὁ τι ἂν δύναιτο, τοῦτο δεῖ καὶ ἡμᾶς σκοπεῖν. Λέγε δὴ μοι. 
Μ «ς “- . Ν Τά Ν Ν “ , “ 

ἐφη ὁ ᾿ζῦρος, εἰς τὸ φρούριον τὸ πρὸ τῆς χώρας, ὃ φατε 
«ε 7 Ν Ἷ ΩΣ Ψ “ ἊΝ 7ὔ 

Ὑρκανίοις τε καὶ Σάκαις ἐπιτετειχίσθαι τῇδε τῇ χώρᾳ 
7 53 ΄ι 74 ΠῚ ὉῬ 352᾽ 5) «ες ἈΝ σι. 

πρόβολον εἶναι τοῦ πολέμου, ἀρ ἂν, ἐφη, οἷει ὑπὸ τοῦ 
, “ Ν “ , Ν ᾽ὔ 

φρουράρχου παρεθῆναι τὸν εὐνοῦχον ἐλθόντα σὺν δυνάμει; 
- 5 5 Ψ ͵ ͵ Ἃ σ 

Σαφῶς γ᾽, ἐφη ὁ Γωβρύας, εἴπερ ἀνύποπτος ὧν, ὥσπερ 
ἴω » 5 ,ὔ μι 5 ’ 5 ΄“ 3, Ψ 

νῦν ἐστιν, ἀφίκοιτο πρὸς αὐτόν. Οὐκοῦν, ἐφη, ανυ- 
“ὉὈῬ 7 ’ὔὕ Ν “ΠΝ Ἂ: Ν ᾽ 

πόπτος ἂν εἴη; εἰ προσβάλοιμι μὲν ἐγὼ πρὸς τὰ χωρία 
σι “- ,ὔ »» »᾽ 3 “- » Ν 

αὐτοῦ ὡς λαβεῖν βουλόμενος, ἀπομάχοιτο δὲ ἐκεῖνος ἀνὰ 
Τό Ν ΄, Ν 3 “ ΤῊΝ ΕῚ 4 Ν 3 ω 

κράτος, καὶ λάβοιμι δὲ αὐτοῦ τι ἐγω, ἀντιλάβοι δὲ κακεῖ- 

Α.Ο. Ργ. 50108, ὅπως ἂν αὐτοὶ ὅτι ἂν λέγῃ εἰδῆτε α. ΠΟΥΤ. 
ΟΟΤΤ. αι ἴῃ ὅπως, ΑΌΪ ΡΥ. « ΗΙῸ σ. ἐὰν μὲν γνῷς. αὐτὸν φίλον ἡ ἡμῶν β. Ὁ. 
ἡμῶν Δα. εοὔατη (ἃ. 5. ν. Τ. τοῦτο δὴ Α.ἃ. ργ. τοῦτ᾽ ἤδη Ὁ. ποιήσειεν 
εἰ ἴῃ 10. οὐ τα8. 1)... ΡΓ. ξογίαβββ ἡ εὖ 8118 ΠΠ{{θγὰ. πλείω ἀγαθὰ] πλεῖστα Ὁ. 
πλείονα ἀγαθὰ ϑἴο". [1]. 54, 66, οἰΐδῃ8 οὔτε---εἶναι. πλείω οτη. Α. α. οὗ Θίο θεῖ Β., 

ἂν--- αὐτῷ }. τησυ 

ααἀα. (.. τηρ΄. Τ΄ ἄλλως πως ρμοϑῦ οὔτ᾽ ἃ. το. καὶ ἡμᾶς δὴ (ψαοά 
ῬαποΙ5 ποίδίμτηῃ οἷ τηρ΄. Υ. ΟΟΥΤ. δοκεῖ) τοῦτο σκοπεῖν 1). δεῖ] δοκεῖ ἃ. 
11. εἰς] εἰς τοῦτο Ὁ. πρὸ 1). 8.ν.7Υ. ἂν οἵη. Ὁ. οἴει ἔφη 10. 
12. ἀνυπτότατος οἱ πο 5.γν.7. Ὁ. προβάλοιμι 1).(. μὲν οτι. 1). ἀνὰ 

δὲ] μὲν Ὁ. κράτος] ἀνκράτος Ἰζ. 

οὔτε γὰρ---φίλος δοκῶν εἶναι) δὶς 
ΑΥᾶβρδΒ 6,1, 21; 3, 14, Ζοργυττιβ ρα 
Ἡετοαοῦ. 2, 1532, ΔΙΠαπ6 τη}0] ἀρὰ 
Τάνιατα εὖ αἰῖοβ. ΖΕ 

1Ο. πρίαιτο] ϑοΙ6ΠΏ15 πολλοῦ δα- 
αἰΐαγ, αὖ δαρτὰ 2, 1, 26, πόσου ἂν 
πρίαιο, ὥστε ἀπολαβεῖν. ΞΟΤΝ, 

11. ὅ φατε] 1)6 πος 11] βαρτα 
ἰτααιίατη Ἰοσιίαγ. ΘΟΌΗΝ, Νεαὰθ 
ΟΡαΒ αὶ. ᾿ἘΕπιτετειχίσθαι Δαΐοτῃ ἀ6 
ΑΒβυτῖδβ αἸούμμα. 106 8618 ν. 
25. 

πρόβολον τοῦ πολέμου] τοῦ Δοϊοί 
Ἠιγβοῆϊσ. Δημπού. οὐἹῦ. Ρ. 905» πὖ εβ 
ἘΡΣ ΤΙαροῦ οἰϊαπ ΖΟΏΔΙαΒ ᾿. 154 ἢ. 

12. ἀνὰ κράτος] πὸ Ποο Ἰοοο νβϑ- 
Εἰστατη δϑῦ [ἢ 1ΙΌΥ18 ΧΘΠΟΡΒΟΙ5 ἴοΥ Ιη8 
απᾶπι ΘΧ 14. ὃ, το, Ὁ] Οὐ η68 ἵππον 
ἀνὰ κράτος ἐλαύνοντα οἰΐαγο ν᾽ ἀΘ Ὁ 

ὃ» 2; 

ἀντιλάβη Δ. ἃ 

ϑα1188 Ρ. Ρ4 Δ, ὉΌ1 1111 ΠΟΏΠ1]]1 νοὶ 
σοηΐγα ΟΥΙΠΘῖὴ 1{{Θγαγιπ ἀνὰ κράτος, 
αὖ ΟΥΠΠ69 Ρ. 270 (ὐ, ροβϑί ἀνθυπουργῆσαι, 
δὲ ργᾶπη. θ6 Κις. Απθοά. Ρ. 329, 15» 10] 
ἀκρατῶς 16 πι| ΘΟὨΐΤἃ ΒΘΤΊΘΙΩ, οἵ Ρ. 3227. 
27 : ̓Αγκράτος ἐλαύνω, εἶπε Ξενοφῶν 

Α 5 Ν 

κατὰ ΠΥ ΟΤΉΝ ἕρι τοῦ ἀνὰ κράτος. 

σὺ δ᾽ ἄμεινον ποιήσεις μὴ χρώμενος τῇ 
λέξει. Οἱ ΄φιθτῃ ἀμβολὰς εὖ ἀμβάτης 
αἸἰχοῦῖ, ααοα ᾿ηθογπαπι το] απιουιιηὗ, 
᾿πίογάστη ἴῃ ἀναβάτης τηυίαγαπΐ 11- 
Ὀταυὶὶ, οὐϊατη ἀγκράτος αἴσοῦα ροΐ]888 
νι αἀείαν. 

καὶ λάβοιμι δὲ] Τοἴογίαν δα προσβά- 
λοιμι μέν. πιοα πο 1ηΓ6]]Π]ρ 65 ΟΟΥ- 
Γροῖου ἴῃ μὲν πιίαν!, αὖ τηοχ ᾿ητα]} 
τι, ὍἊὈΙ καὶ ρΡοίι58. Ποθπάπτη νἹαοίαν, 
οἱ ἄλλοι: τινὲς αἸοιιηίαι αἰ 5. 17 τπθ- 
Ἰπηο δ ηΐπ:" αἰχμάλωτοι. 

[6] 

[7] 



Εν ΦΟΒΕΌΤΗΙ ὁ 920 

« “ ᾺἋ 37 ᾿, Ἃ Ν ΕῚ 7 ᾽ά 

νος ἡμῶν ἢ ἄλλους τινὰς ἢ καὶ ἀγγέλους πεμπομένους 
“ Ἂ ΄ δ ΄ »ὉΨ» 8 4 

ὑπ᾽ ἐμοῦ πρὸς τούτους οὕς φατε πολεμίους τῷ Ασσυρίῳ 
ἐν , , ᾽ ΄ὕ 
εἶναι" καὶ οἱ μὲν ληφθέντες λέγοιεν ὅτι ἐπὶ στράτευμα 
» ») ἃς 7] «ς ἌΤΗΝ Ν 7ὔ 57 [ .] 

ἀπέρχονται καὶ κλίμακας, ὡς ἐπὶ τὸ φρούριον ἄξοντες, ὁ ὃ 
“Ὰ ’ 7 “- ἣν 

εὐνοῦχος ἀκούσας προσποιήσαιτο προαγγεῖλαι βουλόμενος 
“ ΄- “ 7 5 , δ Ν 

13 ταῦτα παρεῖναι. καὶ ὁ Τ'ωβρύας εἶπεν ὅτι οὕτω μὲν γιγνο- 
- σι Ἃὃ Ν ’ὔ τ 3 Ἃ “- 

μένων σαφῶς παρείη ἂν αὐτὸν, καὶ δέοιτό γ ἂν αὐτοῦ 
’ [χά Ξ ’΄» 

μένειν ἕως ἀπέλθοις. Οὐκοῦν, ἔφη ὃ Κῦρος, εἴ γε ἅπαξ [8] 

εἰσέλθοι, δύναιτ᾽ ἂν ἡμῖν ὑποχείριον ποιῆσαι τὸ χωρίον; 
14. Ἑἰκὸς γοῦν, ἔφη ὁ Γωβρύας, τὰ μὲν ἔνδον ἐκείνου συμπα- 

7 Ἁ » “ ’ ᾿Ω 

ρασκευάζοντος, τὰ δ᾽ ἔξωθεν σοῦ ἰσχυρότερα προσάγοντος. 
ΕΒ 3 Ε ν “- - ΄, Ν ᾽’ 

16ι οὖν, ἐφη: καὶ πειρῶ ταῦτα διδάξας καὶ διαπραξάμενος 
παρεῖναι" πιστὰ δὲ αὐτῷ οὐκ ἂν μείζω οὔτ᾽ εἴποις οὔτε 
δείξαις ὦ ὧν αὐτὸς σὺ τυγχάνεις παρ᾽ ἡμῶν εἰληφώς. 

Χ 

Ἔκ τούτου ᾧχετο μὲν ὁ Γωβρύας: ἄσμενος δὲ ἰδὼν [9] 
ΦΠΝ ς ὩΣ ἴω ’ Ψ Ἄ ἃ 

αὑτὸν ὁ εὐνοῦχος συνωμολόγει τε πάντα καὶ συνέθετο ἃ 
27 3 γ Ν 5 7 ε 7 “ ’ » 

ἐδει. ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλεν ὁ Τωβρύας ὅτι πάντα δοκοίη 
΄ ἴων ͵ Ἁ τς , ,7ὔ “ 

ἰσχυρῶς τῷ εὐνούχῳ τὰ ἐπισταλέντα, ἐκ τούτου τῇ ὕστε- 
᾽ “ἢ (ς ς “- 3 7’, μς ε ᾿ γ 

ραίᾳ προσέβαλε μὲν ὁ ἰζῦρος, ἀπεμάχετο δὲ ὁ Γαδάτας. 
“ ἌΡ ’ὔ ἃ 5, « “-“ Ν ἜΣ ,ὔ 

τότῶν δὲ ἀγγέλων οὺς ἔπεμψεν ὁ Κῦρος προειπὼν ἢ πορεύ- 
Ν δι Ἷ “φ Ἄ ἥ 

σοιντο, τοὺς μὲν εἴασεν ὁ Τ'αδάτας διαφεύγειν, ὅπως 

οἶς 

ἢ ΑἸα. ἢ καὶ Α.α. τι Ὁ. ἐπὶ στρατεύματος ἔρχεται ἴ). ὡς ἐπὶ] ὡς Α. 
ὥσπερ ὥσπερ ἴ). ἴῃ πο οἷ 1π1010 ραρίποο. ὡσπερεὶ Δα ὡς (.. τηρ΄. Γ΄, 

ἕξοντες (α. σοΥΥ., ααὶ ἔ 8. ν.Υ΄. 
οπι. ). 
παρειέναι 1). ΦΟΥΤ. ὅτι παρείη ἂν ῬΥ. 
ἀπέλθῃς Δ.α. οὐκοῦν] οὐκοῦν ἂν ". 
Α.α. ργ. οὖν] νῦν 00. 
αἷμ Ἰορὶ ἕω 
προσέβαλλε ἃ 
δάτας ροϑί ππδάϊδαῦ δα, Τ).Ὁ. τηρ-. τ΄ 
ΘΟΤΓ:. . ΘΟΥΥ, πορεύσονται 1). ὈΓ. 

ἐπὶ στράτευμα] Αα οχετοιϊίστη 86- 
ἀυσεπάση. ΘΟΗ͂Ν, Οομῇ, 5. τό. 
Ἀρθυβ ααΐοτῃ ἴα βου! ϑίμπν οὐδ ὡς 
ἐπὶ τὸ φρούριον, αὰο Δ8|1π610 Θοἰϊάτη 
ὥσπερ, αδπη υοᾶ ϑΟΒΠοΙ ἀΘγαΒ βοτὶρ- 
Βούαῦ ὡς εἰς. “Ὥσπερ εἰς τὸ ᾧ. αἰϊὲὶ 
οοαῖοος Βτοῦθι. 

φατε] 5. 2, 28. 
18. σαφῶς] Πιούπτη αὖ 5. 11 ΟῚ 

Ἰη 6] 16 χ]886 νἹ ἀθίαυ σουγθοίου. 
ἕως] Ἐγθαιθῃ8 ἴῃ ργ]β Χρβη. ρεῖ- 

τηὰίαίϊο ραχΐ, ἕως οἱ ἔστε, αυοα ἴοτ- 

προσαγγεῖλαι 10. 
σαφῶς οἶδα αἀά. 1)... τῃρ΄. Γ΄ 

εἴποις} εἴποις ἂν Ὁ). 
ΤΠ: εὐνούχῳ ἐ ἔχειν αἀα, Ὁ.6α. ΤηΡ;. Τ΄ 

τό. ἦν δὲ καὶ ὃ ἔλαβε χωρίον ὁ κῦρος ὁποῖον ἔφη ὁ ,γὰ- 

ἄξοντες] 

ταῦτα οτῃ. ἢ. ἢ5᾿ 
παρείη ἂν] παριέναι Α.α. 

δέοιντο Α.(.. ΡΥ. ἕως] ἔστε σὺ 1: 
14. προσαγαγόντος Ὁ. ἴσθι 

ὧν} ἴῃ Α. 108 τρη δῥυλην αἰ 
προσέβαλλεν }. 

“ 

οΤι 
ο 

οτι 

ἔπεμψεν) ἔφησεν 1). ἡ) οἵ Ὁ. 

ἴδ.556 ρηφοϑίαῦ. 
15. πάντα δοκοίη ἰσχυρῶς) (ἀαἀαΐε 

ΟἸΠΠΪδ ᾿Ρ511|5. ΟΠ 51116 ν ΘΠ Π ἢ {1551Π18 
ΡΓΟΒΔ11, νοεῖς (ἀΔΌΤΙ6]1115, τι 5.24, δϑί 
ἰσχυρῶς συνεπήνουν. 

τό. γειθα ἦν δὲ---Γ[αδάτας οτηϊδιῦ 
οἴδηη (ΛΔ ΌΤΙ6}1πι5 οὐ Ὗ Δ] οἰ μ Ὁ ὟΝ. γ6]6- 
αἰἴᾳιαθ. Μαυτοῖαβ, ἰαπαῦπαπη τοαππάδη- 
[1ὰ, π6ὺ απθιίαν!ῦ 6166 ΓΘ, ΟΌΔΙΩν ΙΒ 
Ζϑιηϊο Ὠροθϑβασα γῖϑα ΟὉ 58. 12, καὶ 
λάβοιμι αὐτοῦ τι ἐγὼ, εοἰδὶ [Δ 6}}}}ΠῈ6 
οἰΐδτηῃ ΠΘΟ]ΙΡῚ ρούμ1556 ἀρραγθῦ. 
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ἶ ἄγοιεν τὰ στρατεύματα καὶ τὰς κλίμακας κομίζοιεν" οὗς δ᾽ 
ἔλαβε, βασανίζων ἐναντίον πολλῶν, ὡς ἤκουσεν ἐφ᾽ ἃ 
ἔφασαν πορεύεσθαι, εὐθέως συσκευασάμενος ὡς ἐξαγγελῶν 
τῆς νυκτὸς ἐπορεύετο. τέλος δὲ πιστευθεὶς ὡς βοηθὸς εἰσ- 
έρχεται εἰς τὸ φρούριον" καὶ τέως μὲν συμπαρεσκεύαζεν ὅ ὃ 
τι δύναιτο τῷ φρουράρχφ' ἐπεὶ δὲ ὁ ω Κῦρος ἦλθε, κατα- 
λαμβάνει τὸ χωρίον συνεργοὺς ποιησάμενος καὶ τοὺς παρὰ 

ι 8 τοῦ Κύρου αἰχμαλώτους. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο, εὐθὺς ὁ 
εὐνοῦχος τὰ ἔνδον καταστήσας ἐξῆλθε πρὸς τὸν Κῦρον, 

10 καὶ τῷ νόμῷ προσκυνήσας εἶπε, Χαῖρε, Κῦρε. ᾿Αλλὰ 
ποιῶ ταῦτ᾽, ἐφη: σὺ γάρ με σὺν τοῖς θεοῖς οὐ κελεύεις 
μόνον ἀλλὰ καὶ ἀναγκάζεις χαίρειν. εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη, ὅτι 
ἐγὼ μέγα ποιοῦμαι φίλιον τοῦτο τὸ χωρίον τοῖς ἐνθάδε 
συμμάχοις καταλείπων᾽ σοῦ δ᾽, ἐφη, ὦ Γαδάτα, ὁ ̓Ασσύ- 
ρίος παῖδας μὲν, ὡς ἔοικε, τὸ ποιεῖσθαι “ἀφείλετο, οὐ μέντοι 
τό γε φίλους δύνασθαι κτᾶσθαι ἀπεστέρησεν" ἀλλ' εὖ ἰσθι 
ὅτι ἡμᾶς τῷ ἔργῳ τούτῳ φίλους πεποίησαι, οἵ σοι; ἐὰν 
δυνώμεθα, πειρασόμεθα. μὴ χείρονες, βοηθοὶ παραστῆναι ἢ 

20 εἰ παῖδας ἐκγόνους ἐκέκτησο. ὃ μὲν ταῦτ᾽ ἔλεγεν. ἐν δὲ 
τούτῳ ὁ Ὑρκάνιος ἄρτι ἠἡσθημένος τὸ γεγενημένον προσθεῖ 

17 

κομίζοιεν] οἱ ἴῃ γἀ5., αὖ νἹἀοίαν, 6. κομιζόμενοι Α. ὡς] ὡς δ᾽ ). ὡς δὲ α. 
5.0.1. συνεσκευασμένος 1). ἐξαγγέλλων Α. ἐξαγγέλων 1). ΡΥ. α. ΡΙ. 
εὐ συμπαρεσκευάζετο ΑΔ, α. ἐδύνατο 1). φρουριάρχῳ Δ. παρὰ κύ- 

18, ἐγένετο (ἃ. τηρ΄. Υ.. Ροβύ εὐθὺς Μ. γαδάτας ροϑί εὐθὺς 
ἐπ. Α. (. ὁ γαδάτας ἢ. 10)ε]ονὶς Ζραπίαβ. τῷ κύρῳ 10. ΤΥ. αί- 
ροις ὦ κῦρε Ὁ. 10. χαίρειν] εἰ ἴῃ 1Π|. (. φίλιον] φίλων ἃ. 8.ν.Υ. 
φίλον Α.1).6. καταλείπων Η. καταλιπών Δ. ὧ καταλιπεῖν 1).(ὰ. ΘΟΥΤ. 
ποιεῖν 1). κτᾶσθαί σε δύνασθαι 1). σε ροϑύ δύνασθαι (α. 5. ν.Τ ἣν 10. 
πειρασώμεθα Δ.ἃ. χείρους 1). ἢ 8. ν. 684. τη. 1). ἐκγόνους Α.α. 
ἐγγόνους 1). ἢ ἐκγόνους ΝΜ. ἐκτήσω 1). 20. ταῦτ᾽ ἔλεγεν] τοιαῦτα 
ἔλεξεν Ὁ. τοῦ γεγενημένου 1). προσθεῖ] προσθεὶς (α. ΠΟΥ. Τ᾿. προσ- 
ελθὼν 1). 

τὰ στρατεύματα] (ὐὐηΐ, 5. 12, ΟΕΌΣ τυθαηϊξαίθιη Οὐϑοοουατη οἰΐατὰ ἢος ἴῃ 
Πααπ ΒΙΠΡ]ΑΥΙΒ 510, πο βαβρθοίιβ ρ}1- 
ΤΆ]18. 

17. αἰχμαλώτους) ἴπ προσβολῇ 5. 
15. ΟδΡίοΟΒ. 

18, ἐγένετο ὨἾΒῚ οδϑϑῦ ἴῇὴ Α., 801]- 
θοπάαπη ΘΟ] ΘΟ ΘΠ ἐπὶ δὲ τούτῳ. 
ΘαΒρθοίαη Θη1πὶ {Ππ4 [ἀοῖὺ οἴϊατῃ Μ. 

προσκυνήσας] Ν. δα 4; 4; 12. 
10. φίλον τοῦτο] (. ἃ οοΥτ. φίλων. 

ΔΜ ο]αῖι φίλιον, υἱὖ Θδ 5.232. ΖΕΌΝ, 
ὡς ἔοικε {Π0| [4116 1π06]Π0ρῸ, τι] ΤΕ] 

πατῶ σΟΉγ ΘηΪ, νου ὙΥ εἰδιαιιβ, 4] 

ΘΧΘΙΏΡ]Ο πηδηϊθδίδιη ΟΠ] ὨΟϑύγα ΘΟΙη- 
Ραταῖ. ΟΗΝ, 

19. παῖδας ἢ ἐκγόνους) ε]οείο ἢ 
γου οἀτη ἔοτθ, ΘΧχ [6 Ῥγοθαΐοϑ, ΠΟῚ 
δαἀορίαΐοβ, «αἰτηδανουῦ Ζθιηϊιβ. Α]- 
ἴθυιιπι 6586. τηδ]οραῦ ΒΒ ΠΘΙ ἀθρα8. 
Αρῇτβ ουπβα πιο 6888 παῖδας ἐκγόνους 
αδιη ΑἸ ζουαὐγιιστη δι ταἰγιτηατιθ 1Ἰη ΓΘ ̓  
86. αἰδυϊπούπμη ἴα οϑὺ τηδηἸοϑύπιτη τιῦ 
6] ϊἸοϊθπἅπιτη ἔπι ἢ, εἰβὶ παῖδες ἔκ- 
γόνοι 641] 816 ΠἸχοσὶῦ ἤθη χϑίαῦ ὈΥΘΟΟΥ 
ΧΟΠΟρ]Ποηΐριη. 

[10] 

[11] 
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δον ΄ Ν Χ Χ ᾿ » “- “ἢ ΄ 4 
τῷ Κύρῳ καὶ λαβὼν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ εἶπεν, Ω μέγα 

ἀγαθὸν σὺ τοῖς φίλοις Κῦρε, ὡς πολλὴν με τοῖς θεοῖς 
ΒΕ 

21 ποιεῖς χάριν ὀφείλειν ὅτι σοί με συνήγαγον. Ιθι νυν, 
ἔφη ὁ Κῦρος, καὶ λαβὼν τὸ χωρίον, οὗπερ ἕνεκά με ἀσπά- 
ζει, διατίθει αὐτὸ οὕτως ὡς ἂν τῷ ὑμετέρῳ φύλῳ πλείστου 
7ὔ 53 - ΕΒ ’,' ,7 ΠῚ ΕΣ 

ἄξιον ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις, μάλιστα δ᾽, ἔφη, Γα- 
4 ὔ ἃ ς ΄“- Ν ᾿ τὴ 

δάτᾳ τούτῳ, ὃς ἡμῖν αὐτὸ λαβὼν παραδίδωσι. 
53 5) ’, ἣν ΞΕ 32, 

,“), Τί οὖν; ἐφη ὁ Ὕρκανιος, ἐπειδὰν Καδούσιοι ἐλθωσι[12] 
"4 ς -“- ἊΝ ἣν ΄“- “ 

καὶ Σάκαι καὶ οἱ ἐμοὶ πολῖται, καλέσωμεν καὶ τοῦτον, ἵνα 
΄-“ ᾿ ͵7ὔ Ἷ 7 ἴω Νδ 

κοινῇ βουλευσώμεθα πάντες ὅσοις προσήκει πῶς ἂν συμ- 
23 φορώτατα χρῴμεθα τῷ φρουρίῳ; ταῦτα μὲν οὕτω συνή- 

νεσεν ὁ Κῦρος" ἐπεὶ ὩΣ: συνῆλθον οἷς ἔμελε περὶ τοῦ φρου- 
ρίου, ἐβουλεύσαντο κοινῇ φυλάττειν οἷσπερ ἀγαθὸν. ἣν 
φίλιον ὃ ὃν, ὅπως αὐτοῖς μὲν πρόβολος εἴη πολέμου, τοῖς δ᾽ 

24 Ασσυρίοις ἐπιτετειχισμένον εἴη. τούτων γενομένων πολὺ[13] 
Ἂ ΄' 7 ’ὔ ’ 

δὴ προθυμότερον καὶ πλείους καὶ ἱζαδούσιοι συνεστρατευ- 
Ν τ Ν᾿  Ὸ ᾿Α ιν ᾽ » - 

οντο καὶ Σάκαι καὶ Ὕρκανιοι. καὶ συνελέγη ἐντεῦθεν 
, , Χ 7 ᾿ 

στράτευμα Καδουσίων μὲν πελτασταὶ εἰς δισμυρίους καὶ 
- “- ,ὔ οὶ Ὰ , Ω » 
ἱππεῖς εἰς τετρακισχιλίους, Σακῶν δὲ τοζόται εἰς μυρίους 

ε 4 Ε 7 ε 7’ 7 ᾽ὔ 

καὶ ἱπποτοζόται εἰς χιλίους" καὶ Ὑρκάνιοι πεζούς τε ὁπό- 
5 7 7 , ͵ 

σους ἐδύναντο προσεξέπεμψαν καὶ ἱππέας ἐξεπλήρωσαν 
, δι Ν ᾿ 7, 5 

εἰς δισχιλίους. τὸ γὰρ πρόσθεν καταλελειμμένοι ἦσαν 
, ΒΡ 5 “- ς - 7 Χ ς ’ 

πλείους οἶκοι αὐτοῖς ἱππεῖς. ὅτε καὶ οἱ ΚκΚαδουσιοι καὶ 

με] μὲν Α.Ὁ. οοΥΥ. 5. ν. Υ΄ σοί] σύ Ὁ. ργτ. 21. ἴθι ΑἸά. ἴσθι 
. .6α. νυν] ΤΌΣ] νῦν. ἀσπάζει ἢ). ἀσπαΐζη Ἀ.1). Βονο τ 

α.: αὐτῷ Α.10. ργτ. τῷ τῷ τε ἢ). φύλῳ 10. ργ. φίλῳ 
Α..10.. «οοττ., 6. ἦν: Ὁ: γαδάτῃ ). ἡμῖν λαβὼν παρέ- 
δωκεν Ὁ. 22. ἐπειδὰν; εἰ Ἀμα α Α. οἵ εἴᾶβο εἰ α. καλέσωμεν] 
καλέσαι μὲν Ὁ. ΡΥ. συμβουλευσώμεθα Ἀ.6. 22. οὕτως Α.}). 
συνήνεσεν καὶ ὁ κῦρος Ὁ). ἔμελε Β. ἔμελλε Α.}).6. φίλον α. ὃν 
οἵα. Ὁ. ἑαυτοῖς ;. μὲν ἃ. 5.ν.γ7. εἴη) ἢ ἦοι Α. ἡ α. εἴη 
οι. Ὦ. 24. τούτων γενομένων ] ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο 1). πλείους 
καὶ] πλείους 1). Ῥαμποί!Β καὶ ποίαν ἃ. καδουσίων 1).6. 58. ν. τ. ἐστρα- 
τεύοντο 1). ἐνταῦθα Ὦ). ἵππῆις 1). ᾿Γ. χιλίους] δισμυρίους ;. 
δισχιλίους ἃ. 5. ν΄. τ΄ ὑρκάνιοι] ὑρκάνιοι δὲ Ὁ). ὅσους 1). προσέ- 
πεμψαν Α.α. ἱππεῖς Δα. προσεπλήρωσαν 10. χιλίους Α. 
γὰρ] δὲ. αὐτῶν Ὁ. ἱἵἱππῇς Ὁ. ργ. ὅτι 1).(. 8..ν.γ1. καὶ οἵη. Ὁ. 

ΣΥ νυν}. 86.Η..ὕὕ5 ἘἙ. Ἐ,, 52. 4ΌΔΙνΙΒ. ΠΟ ἱΠΠ]ΠΏΘΠΊΟΙ συμβουλεύ- 
τὸ χωρίον] Οοηΐ. 5.11. εσθαι 816 αἸοσης18 Ατὶβίορῃ. Νὰ. 475- 
22. ἵνα κοινῇ βουλευσώμεθα) ὅ᾽΄Σ«:Ὺ 8, [ἴὰ ἀρτ Ι80ογ. ΔΙ φαοί65. συμβουλεύ- 

8. 20: Ἵνα κοινῇ βουλευόμενοι δια- εσθαι, ἀραᾶ ΡΙαΐ. συμβούλευμα, ῬΤῸ β. 

πράττωμεν αὐτοῖς, οἷ 4111. Συμβουλεύε- εἱ συντεταγμένην Ῥ΄Ὸ τεταγμένην 1118-- 
σθαι Πὶς ῬΡ6 Ῥγοχίτηθτη συμφορώτατα ἰπτη 5, 23, 40. 
ῬΙῸ αἰΐθτο 1Π]δὔτιτη ΒΈΡΥἃ 2,1, 7. 5 ΒΌΠΙ, 
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7ὔ ΄- Ψ» 3 “ “4 

25 Σάκαι τοῖς ᾿Ασσυρίοις πολέμιοι. ἦσαν. ὅσον δὲ Χρόνον 
ἐκαθέζετο ὁ ο ἰἀῦρος ἀμφὶ τὴν περὶ τὸ φρούριον οἰκονομίαν, 

οὐ 

τῶν ᾿Ασσυρίων τῶν κατὰ ταῦτα τὰ χωρία πολλοὶ μὲν 

ἀπῆγον ἵππους, πολλοὶ δὲ ἀπέφερον ὅπλα, φοβούμενοι 
ἤδη πάντας τοὺς προσχώρους. 

Ἔκ δὲ τούτου προσέρχεται τῷ Κύρῳ ὁ Γαδάτας καὶ [14] 

λέγει ὅτι ἥκουσιν αὐτῷ ἄγγελοι ὡς ὃ ̓ Ασσύριος, ἐπεὶ πύ- 
ἐν ω ͵ “  ΎΎΨΟ) ὁ 

θοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίου, χαλεπῶς τε ἐνέγκοι καὶ 
ς 3 - 3 Ἀ ς ΄- » ΣΝ 5 

συσκευάζοιτο ὡς ἐμβαλῶν εἰς τὴν ἑαυτοῦ χώραν. ἐὰν οὖν 
» “ 3 - ΝΥ ΝΟ “ σι 

ἀφῇς με, ὦ Κῦρε, τὰ τείχη ἂν πειραθείην διασῶσαι, τῶν 
5 “7 7 7 ἰρὰ 53 3 Ν. 5 

27 δ᾽ ἄλλων μείων λόγος. καὶ ὁ ἰΚῦρος εἶπεν, ᾿Εὰν οὖν ἴῃς 
“ ΄ Ἵ 5 Νὴ Υ 5) ΕΥ , 

νῦν, πότε ἔσει οἴκοι; καὶ ὃ [Γαδάτας εἶπεν, ἰἰς τρίτην 
, “ τ , 

δειπνήσω ἐν τῇ ἡμετέρᾳ. Ἦ καὶ τὸν ̓ Ασσύριον, ἐφη, οἴει 
ἐκεῖ ἤδη καταλήψεσθαι ; Εὖ μὲν οὖν, ἔφη), οἶδα σπεύσει 

“8 γὰρ ἕως ἔτι πρόσω δοκεῖς ἀπεῖναι. ᾿Εγὼ δ᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, 
ποσταῖος ἂν τῷ στρατεύματι ἐκεῖσε ἀφικοίμην : πρὺς 
τοῦτο δὴ ὃ ΠΣ: λέγει, Πολὺ ἤδη, ὦ δέσποτα, ἔχεις 

Ἀ 7 ᾿ 7 “-“ δΟ ὰ ὌΝ 15 ΝΥ γ, 

τὸ στράτευμα καὶ οὐκ ἂν δύναιο μεῖον ἢ ἐν ἐξ ἢ ἑπτὰ ἡμέ- 
5 ΄σ ἈΝ Ν 3 Χ ΒῚ Χ εὗ ͵ 57 «ε 

ραις ἐλθεῖν πρὸς τὴν ἐμὴν οἰκησιν. ΣΣυ μεν τοίνυν, ἔφη ὃ 
-“ ΒΥ ς "ς 3, Ν 9 ς ὮΝ ν ΚῪ  ὀ 

Κῦρος, ἀπιθι ὡς ταχιστα᾿ ἐγὼ δ᾽ ὡς ἂν δυνατὸν ἡ πορεύ- 
ἐς ν Χ “ 35 ε ἡ ΄σ ΄ 

φοσομαι. ὃ μὲν δὴ Τ͵αδαάτας ῳχετο ὁ δὲ Κῦρος συνεκάλεσε[ 15] 
Υ, ἘΝ ϑ, “ ’ 5 

πάντας τοὺς ἄρχοντας τῶν συμμάχων" καὶ ἤδη πολλοί τε 
5. 7 ἈΝ Ν 9 Ν “- » - ἊᾺ ἐν « 

ἐδόκουν καὶ καλοὶ κἀγαθοὶ παρεῖναι: ἐν οἷς δὴ λέγει ὃ 
Κῦρος ταῦτα. 

οἰκοδομίαν] οἰκονομίαν ;. (8. Χο. 6: τῶν κατ᾽ 
τῶν ἀσσυρίων τῶν κατὰ ταῦτα τὰ χωρία 1). τῶν ἀσσυρίων 

ἀσσυρίων Ἰηΐογ τῶν οὖ χωρίων 8.ν.}. (., αὶ ἴῃ χω- 

“σάκαιὶ οἱ σάκαι ὮὉ. 
αὐτὰ χωρίων Α.Ε. 

΄σ ᾽ » }Ὶ τῶν κατ᾽ αὐτὰ χωρίων ἴ,. 
ρίων ΔΙ ΘΓ ΠῚ ὦ ἴῃ [1{., ὉΓ. [οτΐαΒ88 α. πολὺ 18 1). ρν. πολοὶ ΘΟΥΥ. ἀπῆη- 
γον] ο 1ῃ 188. οὗ ὈΓ. [οτίαββ8 εα. 26. παρασκευάζοιτο 1). ἐμβα- 
λὼν Α.}}. αὐτοῦ 10. ἢν Ὁ. πειρασθείην Α. πειρῴμην 10. 
27. ἢν οὖν 10). νῦν οτη. Α.α. Ζοπαῖ88. ἔσει }. ῬΓ. ἔσῃ Α.10. οοτν. α. 

ἕως-- ἀπεῖναι] ὃ ὅσῳ σὺ δοκεῖς εἶναι πρόσω Ὦ. 
58. ἂν] σὺν 1). σὺν ροϑὺ ἂν τη’. Τ΄. 6. τὸ 
ἂν] ἐὰν Δ... ρτ. 20. ἐν οἷς δὴ καὶ ὁ 

σπεύσῃ α. ῬΥ.» ΘΟΥΓ. 8. Ψ' Τὶ 
ὅσῳ σὺ οί ἰέναι 5.ν.τ. α. 
δῃΐθ στράτευμα οτὰ. Α.Ε. 

κῦρος λέγει τάδε 1). 

25. τῶν κατὰ ταῦτα τὰ χωρία] Μοε- 
Ἰιογατη βουρύτισω αἰδθύδη [γα 18 [ἀοὶΐ 
Βα ΒΡΘοίαΠΊ, αὖ αἰ παι Ἰαΐθγ ν]- 
ἀθαῦαγ, οἱ ἴῃ χωρίων αυϊάθπιὶ ἐγχω- 
ρίων. 

προσχώρους] πος δροοίαηῦ Οδαα- 
ΒΙΟΥΆΤη οὐ ϑοδγιτη Δ᾽] ΟΥ τη απ 80 Α5- 
ΒΥΧ115. ΑΘΓ ΘΟΠΟΠρΙη. 

εἰς τρίτην] [Π|6]]Π1ρὲ ἡμέραν, αποᾶ 
(Δπηθη. Δ0 Αὐὐοῖὶδ ΒΘ ροι δαάιίιτη 
[π1586 να] ΜοΒ Ρ. 152. Ααα!ππὶ 
ἸορΊἊα1 ἴῃ 51Π1}}1 ΤΟΥ Πλ 111 ̓ Ἰπῖτα δὶ αὐ αι, 
5ΟΗΝ. 

28. οἴκησιν] Η. α΄. 3,.2,1: Ὁ Φαρ- 
νάβαζος νομίσας τὴν Δίολίδα ἐπιτετει- 
χίσθαι τῇ ἑαυτοῦ οἰκήσει Φρυγίᾳ. 



ΕΒ. ὉΑΡῚΊΗ. 998 

ΕΒ 7 ΄ ͵ Ἁἂ “- “- 

Ανδρες σύμμαχοι, Γαδάτας διέπραξεν ἃ δοκεῖ πᾶσιν 
4 ΄“΄ ΄ο 5) 3 “" Ν « “σ΄. ε 5 

ἡμῖν πολλοῦ ἄξια εἶναι, καὶ ταῦτα πρὶν καὶ ὁτιοῦν ὑφ 
« “ Ἀ “- κι Ν εὐ ΄ Χ 7ὔ 

ἡμῶν ἀγαθὸν παθεῖν. νῦν δὲ ὁ ᾿Ασσύριος εἰς τὴν χώραν 
» εν Ἃ ω » δι “- “ἶ Α͂ ε᾽ σ 

αὐτοῦ ἐμβαλεῖν ἀγγέλλεται, δῆλον ὅτι ἀμα μεν τιμωρεῖ- 
ΟΝ Υ Ὡ “ » » » σι ΄, 

σθαι αὐτὸν βουλόμενος, ὃτι δοκεῖ ἀπ αὐτοῦ μεγάλα βε- 
, “ Ν “- “- - εν Χ Ἂ 

βλαφθαι: ἅμα δὲ ἴσως κἀκεῖνο ἐννοεῖται ὡς εἰ οἱ μὲν πρὸς 
« ΄σ΄ 5 7 Ἁ 5 7 Ν ἕ ς. Ἂ, 

ἡμᾶς ἀφιστάμενοι μηδὲν ὑπ᾽ ἐκείνου κακὸν πείσονται, οἱ δὲ 
Ἂ «ς ΄“ σ΄ ὰ ᾽ 5 7] 

σὺν ἐκείνῳ “ὄντες ὑφ᾽ ἡμῶν ἀπολοῦνται, ὅτι τάχα οὐδένα 
ΓΗ. , 3 “- ,, 53 σι 53 5 ΕΣ 

31 εἰκος σὺν αὐτῷ βουλήσεσθαι εἶναι. νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες, 
Ἄ 329 ΄' “ 39 Ψ ᾿ 

καλὸν τι ἂν μοι δοκοῦμεν ποιῆσαι, εἰ προθύμως Γαδάτᾳ 
βοηθησαιμεν, ἀνδρὶ εὐεργέτῃ καὶ ἅμα δίκαια ποιοῖμεν ἂν 

Ν᾿ Χ ΧΝ ἂν ’ὔ Π » 3 Ἃὃ ς 

χάριν ἀποδιδόντες: ἀλλὰ μὴν καὶ συμφορὰ γ᾽ ἂν, ὡς 
5 “ ᾽ὔ ΣΝ 5 “- Ν “ ᾿, 

32 ἐμοὶ δοκεῖ, πράξαιμεν ἡμῖν αὐτοῖς. εἰ γὰρ πᾶσι φαινοίμεθα 
Ἂν, ἃ ΄σ ων “ 7 - “- 

τοὺς μὲν κακῶς ποιοῦντας νικᾶν πειρώμενοι κακῶς ποιοῦν- 
Ν 3 “- ἴω Ἂ ἃ 

τες, τοὺς ὃ εὐεργετοῦντας ἀγαθοῖς ὑπερβαλλόμενοι, εἰκὸς 
ἐκ τῶν τοιούτων φίλους μὲν πολλοὺς ἡμῖν βούλεσθαι γί- 

33 γνεσθαι, ἐχθρὸν δὲ μηδένα ἐπιθυμεῖν εἶναι" εἰ δὲ ἀμελῆσαι 
δόξαιμεν Γαδάτου, πρὸς τῶν θεῶν ποίοις λόγοις ἂν ἄλλον 

7, , , τς κ᾿ ἂν ἃ - Ὧν. 
πείθοιμεν χαρίζεσθαί τι ἡμῖν ; πῶς δ᾽ ἂν τολμῷμεν ἡμᾶς 

Ἄ Χ ΕῚ - ἴω » ἍἋ » Ἕ «ε ἴω 7 

αὐτοὺς ἐπαινεῖν : πῶς δ᾽ ἂν ἀντιβλέψαι τις ἡμῶν δύναιτο 
’ Φ ᾽ὔ 3 ΄“ 3 “ “ 57 

Γαδάτᾳ, εἰ ἡττῳμεθ᾽ αὐτοῦ εὖ ποιοῦντος τοσοῦτοι ὄντες 
Εν 5 Ἔν 7 » ᾽ οἷ » 

44έενος ἀνδρὸς καὶ τούτου οὕτω διακειμένου; ὁ μὲν οὕτως [τ6] 
5 ἡ ’ “ 7 ΄“ ΄“ 

εἶπεν" οἱ δὲ πάντες ἰσχυρῶς συνεπήνουν ταῦτα ποιεῖν. 
Ἂ , » 3 Ν ΔΓ ἀν ἠδ Ἂ “- - 5. ΤᾺ 

γετε τοίνυν, ἔφη, ἐπεὶ καὶ ὑμῖν συνδοκεῖ ταῦτα, ἐπὶ 

30 

40. γαδάτης Ὦ. ἐδόκει Α.Ε. ρτ. 
ἡμῶν ). ἐμβαλλεῖν Ὧ. ἀγγέλεται Α. 
καὶ ἐκεῖνο 1). κἀκεῖνος Α.(. ΘΟΥΤ. 8. Υ.Ὁ΄Ψ 

πολλὰ σα.» ἀ γαθὸν ὑφ᾽ 
μέγα βεβλάφθαι ὁ ὑπ᾽ αὐτοῦ 1). 

οἱ μὲν] οἵ τε πήσονται 
Α.α.0.» τάχιστα 10. βούλεσθαι 1). 31. δοκῶμεν σα. τιν 
ΡΘΗ ὧν ποιοῦμεν Α.α. ξύμφορα α. ἐμοὶ δοκεῖ] ἐμοὶ δοκῶ Α. 
ἐγὼ δοκῶ Ὁ. πράττοιμεν 22. εὐεργέτας 10. ὑπερβαλόμε- 
νοι Α. ἡμῖν πολλοὺς Ὁ. 42. λόγοις ἄλλους οὐδ: ἂν χαρί- 
ἕεσθαί τι ἂν ἡμῖν Ὁ. τολμῷμεν͵ πολλῶν μεν Τὴ Ὁ, ἂν] δ᾽ 
Α.α. γαδάτῃ 10. τοσοίδε 1). ἑνὸς ὑφ᾽ ἑνὸς Α.(, ᾿ ον 
μὲν οὖν 10. σ. ἰσχυρῶς Ὁ. ἄγε Ὦ. ἐπεὶ] ἐπείπερ Ὁ. 

830. πείσονται] 1[)6 ἔογτπᾶ πήσονται, 
Θἰ8Π| 5, 4. 24 Ἰ]]ὰΐα ἴῃ Α,, 5δθρ6 νἱ- 
{1080 1ῃ ψΟΟΔ] 085, ν. 8α 165. Βίβρῃ. 
Αα ὡς---ὅτι οσοηΐ, ἰηΐτα 6, 4, 5; δᾶ 
ἘΠΆΡΤ 7; 4..:}- 

21. ὡς ἐμοὶ δοκῶ 1ῃηΐογθ 1 Α. 181] 
{γ]θτιοῖ 4111 Ἰάθυη ΡτῸ θοάδιῃ 5 ρΡοβιΐτιτη 
νΙἄἀθαῦ 5. 4, 3]. Νὲξς νἱάθηΐαν ἐμοὶ 
δοκῶ ΔΗ ΓΑ ΌΪΟΥΟΒ. ΟἾΧΙ586. δῖος αὐ νοῦ- 

Ὀυπι δα] ποίμτη δα δἰϊτιπὴ τοδί. 
32. ἀνδρὸς] ΟΥτγὰβ ῥγομππαποῖαίο νο- 

σΔ 10 ἀνδρὸς 5.100 γα 11586 ἴῃ τ 6οΥ- 
ἀΔΌΟΠΘ ΠΣ 1η8}1} νἱἀθίασ, αποα εγαΐ 
(ὐδααίαβ ρϑύρθϑβϑιιβ, οὐπῈ σαβύγδυ ἔα"). 
5ΟΗΝ. ποιοῦντος αΐθη) ἀρύϊι5. Πἰς 
αὔτη, αὐ τηἴτὰ ΒΕ; 4. 52, Αμαν 2.).5; 
223. ποιοῦντες, ῬΤΟΡίοΙ ἀμελῆσαι, 



294, ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΝ ΙΝ5Τ. ΟΥ̓ΕῚ 

μὲν τοῖς ὑποζυγίοις καὶ ὀχήμασι καταλίπωμεν ἕκαστοι τοὺς 
35 μετ᾽ αὐτῶν ἐπιτηδειοτάτους πορεύεσθαι. Τωβρύας δ᾽ ἡμῖν 

ἀρχέτω αὐτῶν καὶ ἡγείσθω αὐτοῖς: καὶ γὰρ ὁδῶν ἔμπειρος 
καὶ τἄλλα ἱκανός" ἡμεῖς δ᾽, ἔφη, καὶ ἵπποις τοῖς δυνατω- 
τάτοις καὶ ἀνδράσι πορευώμεθα, τἀπιτήδεια τριῶν ἡμερῶν 
λαβόντες" ὕσῳ δ᾽ ἂν κουφότερον συσκευασώμεθα καὶ εὐ- 
τελέστερον, τοσούτῳ ἥδιον τὰς ἐπιούσας ἡμέρας ἀριστήσο- 

μέν τε καὶ δειπνήσομεν καὶ καθευδήσομεν. νῦν ὃ, ἔφη, 
πορευώμεθα ὧδε: πρῶτον μὲν ἄγε σὺ, Χρυσάντα, τοὺς 
θωρακοφόρους, ἐπεὶ ὁμαλή τε καὶ πλατεία ἡ ὁδὸς ἐστι, 
τοὺς ταξιάρχους ἔχων ἐν μετώπῳ πάντας" ἡ δὲ τάξις 
ἑκάστη ἐφ᾽ ἑνὸς ἴτω" ἀθρόοι γὰρ ὄντες καὶ τάχιστα καὶ 

3) ἀσφαλέστατα πορευοίμεθ᾽ ἄν. τούτου δ᾽ ἕνεκα, ἔφη, κε- 
λεύω τοὺς θωρακοφόρους ἡγεῖσθαι ὅτι τοῦτο βαρύτατόν 
ἐστι τοῦ στρατεύματος" τοῦ δὲ βαρυτάτου ἡγουμένου 
ἀνάγκη ῥᾳδίως ἔπεσθαι πάντα τὰ θᾶττον ἰόντα: ὅταν δὲ 
τὸ τάχιστον ἡγῆται ἐν νυκτὶ, οὐδέν ἐστι θαυμαστὸν καὶ 
διασπᾶσθαι τὰ στρατεύματα" τὸ γὰρ προταχθὲν ἀποδι- 

48 δράσκει. ἐπὶ δὲ τούτοις, ἔφη, ᾿Αρτάβαζος τοὺς ἱ]ερσῶν 
πελταστὰς καὶ τοξότας ἀγέτω" ἐπὶ δὲ τούτοις ᾿Ανδαμύας ὃ 

καταλείπωμεν Π). μετὰ τούτων ἐπιτηδειο- πα τς χρήμασι Ἀ.6. ργ. 
τέρους 85. τἄλλα Α. ρΓ. τἄλλα (ΟΥΓ. ἵπποις] σὺν ἵπποις α. 
ΒΥ. Ταῦ τι τὰ ἐπιτήδεια. συσκευαζώμεθα 1. δ᾽ ἂν] γὰρ Α. 
τόσῳ Ὁ. ἥδιον ροβύ ἡμέρας 1). 46. δ᾽ οτα. Δ. δὲ 5. ν.Ὁ. Ὁ. πορευ- 
όμεθα Α. οἵ [ογ[δ586 Ὁ). Ῥ!.. 4] ω ἴῃ 110., αἣὔὖ Ὁ. ἄγε σὺ] ὦ ἄγε Α., δα αϊῖο σὺ 
5.0. Θδ6., πη., σὺ ἄγε 19). ὦ χρυσάντα Ὠ. ἐπεὶ] ἄγε δὴ ἐπεὶ 1). ἡ 
οτη. 10. ἑκάστη] ἑκάστη σοι 1). ἰέτω 19). ἁθρόοι 1). καὶ τάχιστα] 
τάχιστα 1). ἂν πορευοίμεθα 1). 47. κελεύω αηία ἡγεῖσθαι 1). τὰ 
θᾶττον ἰόντα] τὰ ἐλάσσονα 19:6. τῇσι: τ δὲ θὰ ἢται ἴῃ 110. α. διεσπᾶ- 
σθαι Α.α. 

σθέντα α. τηρ. Υ. 
τούτου [ιυ155886 νΙΠραίαΓ, 

τὸ γὰρ προταχθὲν] τοιγὰρ ἀποσπασθέντα 1). τὰ γὰρ ἀποσπα- 
48. τούτοις] τούτῳ 1)., Β64 ὦ 1η Ἰ1{., αὐ Ρ᾽΄. τοῦτο νοὶ 

Ιη (. ρμοϑβί τούτοις οἵ ἀρξάβαξας δγαθα νἱαθηϊα Θοτ- 

τηδΐδ, αν Ροϑβύ ἔφη Ἰῃβουτΐ ΘΟΥΤ. ἀρταβάτας 1). Περσῶν] βασιλεῖς 
αἄαι Ὁ ἀνδραμύας 1). 

35. ἵπποις) ὥϊς ἰηΐτγα Ο. 4; 20, 6δί: ΧΟΠΟΡΠΟΗΙ.. 
Ὥς οὐ δεῖ ποτε ἐλάττονι τινὶ μορίῳ ἰέ- 427. βαρύτατον] βραδύτατον ἈΠΔ}0. 7, 
ναι, ὅπου ἂν δέη. ΞΟΗΝ, ΒΛ ἢς 

εὐτελέστερον] ἨεΙοάϊδη. 2, 11, 1: 
Ὃ Σεβῆρος μηδένα διδοὺς καιρὸν ἀνα- 
βολῆς συσκευάσασθαι αὐτοὺς ὡς ἔνι 
μάλιστα εὐτελέστατα ἐκέλευσε. 

46. ἁθρόοι, υἱὖ 1).. ργεροϊριαηὖ σγδιη- 
της, πος ἀπθιαχη, 81 Ε]αΐο οἱ 1)6- 
τη ϑίῃθηθβ, ααογατη [111 5816. ΒΩ Ρ6, 
ἁθρόος ΒΟΥ ΡΒοΥτιηὗ ΟἸΠῚ ΒΡΙΣ τι ΔΒΡΘΙῸ, 
ΘΠ αἄθη) τὈ]ατι6 Τοϑυ θη πη 6586 

838. πελταστὰς] ῬΘΥΒΑΛΠῚ Ὦϊ Ρ6]- 
ἰαβίθ οἱ ΒΔΡΊ (ΔΥ}} 1η οΥ]Π}] Οὐ ΒῈΡ- 
Ρ]θιηθηΐο δχθγοϊαθ ΔΙΌΘΒΒΙ δᾶνο- 
πογϑηΐ. Ὗ. 5, 5» 8- Οὐδ θηϊῃ Ἶδηὶ 
αηΐθα ὁμοτίμων ΔΥΠηἃ ΔΟΟΘρουηΐ, γϑοίθ 
τηοπθηΐθ ΝΥ εἰβίτῖο. ΞΟΗΝ, 

᾿Ανδαμύας] ᾿θοστηδθ ΠαΪΟ 511Π11168 διιηΐ 
᾿Ἐξαμύας, Λατταμύας, ἀθ ααἰθιι5 αἸχὶ 
δα 65. ϑίβρῃ. 



ΓΑΒ ΟΣ 519} 

Μῆδος τὸ Μήδων πεζόν" ἐπὶ δὲ τούτοις "Ἔμβας τὸ ᾿Αρ- 
μενίων πεζὸν" ἐπὶ δὲ τούτοις ᾿Αρτούχας Ὑρκανίους" ἐπὶ δὲ 
τούτοις Θαμβράδας τὸ Σακῶν πεζόν" ἐπὶ δὲ τούτοις Δα- 

39 τάμας Καδουσίους. ἀγόντων δὲ καὶ οὗτοι πάντες ἐν μετώπῳ 
μὲν τοὺς ταξιάρχους ἔ ἔχοντες, δεξιοὺς δὲ τοὺς πελταστὰς, 
ἀριστεροὺς δὲ τοὺς τοξότας τοῦ ἑαυτῶν πλαισίου" οὕτω 

4ο γὰρ πορευόμενοι καὶ εὐχρηστότεροι γίγνονται. ἐπὶ δὲ τού- 
τοις οἱ σκευοφόροι, ἔφη; πάντων ἑπέσθων' οἱ δὲ ἄρχοντες 
αὐτῶν ἐπιμελέσθων ὃ ὅπως ̓συνεσκευασμένοι τε ὦσι πάντα 
πρὶν καθεύδειν καὶ πρῷ σὺν τοῖς σκεύεσι παρῶσιν εἰς τὴν 

41 τεταγμένην χώραν καὶ ὅπως κοσμίως ἔπωνται. ἐπὶ δὲ τοῖς 
σκευοφόροις, ἐφη, τοὺς Πέρσας ἱ ἱππέας Μαδάτας ὁ Πέρσης 
ἀγέτω, ἔχων καὶ οὗτος τοὺς ἑκατοντάρχους τῶν ἱππέων ἐν 
μετώπῳ' ὁ δ᾽ ἑκατόνταρχος τὴν τάξιν ἀγέτω εἰς ἕνα, 

42 ὥσπερ οἱ πέζαρχοι. ἐπὶ τούτοις Ῥαμβάκας ὁ Μῆδος 
ὡσαύτως τοὺς ἑαυτοῦ ἱππέας" ἐπὶ τούτοις σὺ, ὦ Τιγράνη, 

καὶ οἱ ἄλλοι δὲ ἵππαρχοι μεθ᾿ ὧν 
ἐπὶ τούτοις Σάκαι ἀγετε' 

Ἂν “-“ ς ,ὔ 

ΤῸ σεαυτου ({πΊΙΚΟΡν" 
΄ 3 , Ν ἐπ ς χὰ 

ἐκαστοι ἀφίκοντο πρὸς ἡμᾶς. 

Βεα ἐπὶ δὲ τούτοις ἔμβας τὸ ἁρμενίων πεζικὸν ΟΤη. 
θαμβράδας] θαμβάτας Ὁ. δατάμας 

“πηΐηδ. ΤΡυὶ δαμάτας. 30. μετώπῳ τῷ μετώπῳ Ὁ. τοῦ ἑαυτῶν 
πλαισίου] τοὺς ἑαυτῶν πλαγίους Λα. ΟΟΥΤ. Τηρ΄. Τ' πλεσίου Τὴ. (ΟΙΤ. την. 
40. ἐπὶ δὲ τού (1η πε νεγ815) τούτοις ἔφη οἱ σκευοφόροι πάντων 1). ἐπέ- 
σθωσαν εἴ ἐπιμελείσθων Α.Ε. ἐπιμελείσθωσαν πάντων ὅπως ἂν ). πάντα 
Ομ. ἃ. καθευδεῖν Α. Τ1Ὸν] πρωί. εἰς] πρὸς 10. συντεταγμένην 
ΑΔ. κοσμίως Ὁ. ΠΠ6᾽. Τ΄. 41. μαιδάτας 10. ἵππων Δ.Ο. 42. ἐπὶ] 
ἐπὶ δὲ Ὁ. τούτοις ὁ ΤΩΣ 10. τοῦτο ἱερσομβάτας Α. τούτω ἱερσομβάτας α. 
τούτῳ ἱεροσαμβάτας ὁ οἵη. ΑἸὰα, ἑαυτῶν Δ.α. ἐπὶ] ἐπὶ δὲ 1. 
σαυτοῦ 10. ἕκαστος ἀφίκετο Ὦ). ὧν] οὺς Α.Ὁ. ρΡ1., ΡΥῸ οὗ, εὖ νἀ οἴατ. 
σάκαι] καὶ σοτηροπαῖϊο βουρύπτῃ Ὦ. δἔ τηρ΄. Τ. σάκαι. 

πεζὸν] [ΓΑΌΤΙ ἰοτ πεζικόν. 
Ὁ. ὑρκανίους] ἀγέτω αἀά. Ὦ. 

πεζὸν] ἘοΙχηδῖὴ πεζικὸς 8606 ρῖῸ βαηΐ, τὖ 1ῃ δχογοϊτα Αὐΐαχουχὶβ ΑΠὰ- 
ΑἸΐογα 1Π]αΐϑιη, αὖ 1ῃ Ἰοοῖβ δα ΤΏΘ685. 
ΘίΘΡΗ. οἰΐαί15, τθοΐθ γε] οἱῦ ΓΓΠοΙη85 Ρ. 
6ρ7-ο. Οὐδ Χεοπορβοηί, οα͵]ὰθ πασᾶ 
ΤΆΤΟ δ]ίθυδῖη βειγαηί ΠὈΤῚ ΟΠΊΠΘΒ, 
Θχϑιηρίδ 2, 4: 18, ΓΕ] πα] πθη ἃ ἰδηὐατη 
ὯΌῚ ΠΟῊ ἀθ Βοτηϊηίθιαι αἸοΙπαγ, αὖ 1, 
8. 15; τοὺς ἀγαθοὺς τὰ πεζικὰ, εἴ 4, 2. 
14, οὐδὲν τῶν πεζικῶν. 

᾿Αρτούχας] ΑΠΑΡαβ18 4, 3, 4- ̓ Αρ- 
τούχου τηθῃ ΠΟ ΏΘτη ἔδοϊ, βθα Ῥγονίη- 
ΟἾΔ ΠῚ 608 ΠΟῚ Ποτηϊηαΐῖ. Βτοαδὶ ΠΥ] 
᾿Αρτόμας ἀαθαηί. Τγαϊοο βαίγαρδια 
᾿Αρτίμαν παροὺ ΑὨΔΌ. 8, 25. ΟΗΝ, 

30. Δατάμας) ΘΙΠΆΠ Θ᾽ ἴῃ ΠοΟ πο- 
ΤΩΪΠΘ ῬΘΟσΔΙΙΙΠῚ ὃ, 3, 17. 

ἐν μετώπῳ δἰηριίο σϑηΐθβ ἴῃ Πᾶς 
ἈΘΎΩΪΠΪΒ ἰοτηᾷ πλαίσιον σοηδίιιιθ- 

Ὀα5. 1, 8,9. 5ΟΗΝ. 
ΕΑ ούταιος ὕδυμῃη αεπηηοηβίγαϊ 

1 8 }..2;:12,.24: οὕτον 45 Τὶ 5ΟΗΝ, 
40. τεταγμένην] ΑἸ. συντεταγμένην. 

5εα συντεταγμένη χώρα αἰοϊϊαχ 48 
Ἰοσο, 4] ᾿ηῖοῦΡ ἄυσοβ σοηνθηϊῦ; ΠΟ 
ΨΘΙῸ ἸΟΟῸΒ ἃ ἄτιοθ δϑϑιρηδίαν. 5ΟΌΗΝ, 

ὅπως κοσμίως ἔπωνται) Οὐγηερ'. [Ο, 
8: ᾿Ἐγκελεύειν ταῖς κυσὶν ἕνα τὸν ἐμ- 
πειρότατον, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἕπεσθαι κο- 
σμίως ἀπολείποντας ἀπ᾿ ἀλλήλων πολύ. 

42. Ῥαμβάκας] ϑ΄π1116 ποτηθη ἱΡαμ- 
βακία νἱοὶ Ιπαϊδ ἂἀρῃἃὰ Αὐτδηῦτη 
ΑἸΔ}). 6, 21. 12, Π181] οοπίεχῦ δα ν]ὴ- 
ἀϊοδπάθτη μος ποιηβῃ, ααοα ἴῃ Ἵερ- 
σομβάτας 8.50 1015 6Χ τούτοις {06 715. ἐξ 
ἘΠΠ]Ὸ Ῥτο θα 1115 πχαίαπῦ 8}1 100]. 
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ἔσχατοι δὲ, ὥσπερ ἦλθον, Καδούσιοι ἰόντων" ᾿Αλκεύνα, 
σὺ δὲ ὁ ἄγων αὐτοὺς ἐπιμέλου τὸ νῦν εἶναι πάντων τῶν 
ὄπισθεν καὶ μηδένα ἔα ὕστερον τῶν σῶν ἱππέων γίγνεσθαι. 
ἐπιμέλεσθε δὲ τοῦ σιωπῇ πορεύεσθαι οἵ τε ἄρχοντες καὶ 
πάντες δὲ οἱ σωφρονοῦντες" διὰ γὰρ τῶν ὦτων ἐν τῇ 
νυκτὶ ἀνάγκη μᾶλλον ἢ διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἕκαστα καὶ 
αἰσθάνεσθαι καὶ πράττεσθαι" καὶ τὸ ταραχθῆναι. δὲ ἐν τῇ 
νυκτὶ πολὺ μεῖζον ἐ ἐστι πρᾶγμα ἢ ἐν τῇ ἡμέρᾳ καὶ δυσκα- 
ταστατώτερον" οὗ ἕνεκα ἥ τε σιωπὴ ἀσκητέα καὶ ἡ τάξις 
φυλακτέα. τὰς δὲ νυκτερινὰς φυλακὰς, ὅταν μέλλητε 
νυκτὸς ἀναστήσεσθαι, Χρὴ ὡς βραχυτάτας καὶ πλείστας 
ποιεῖσθαι, ὡς μηδένα. ἡ ἐν τῇ φυλακῇ ἀγρυπνία πολλὴ 

οὖσα λυμαίνηται ἐν τῇ πορείᾳ: ἡνίκα δ᾽ ἂν ὧρα ἡ πορεύ- 
εσθαι, σημανεῖ τῷ κέρατι. ὑμεῖς δ᾽ ἔχοντες ἃ δεῖ ἕκαστοι 
πάρεστε εἰς τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνα ὁδόν" ὁ δ᾽ ὁρμώμενος ἀεὶ 

- 5 ΦΡΊΡΝ ΄ Ψ 

τῷ κατ οὐρὰν παρεγγυάτω εἐπεσθαι. 
Ἢ ’ὔ δὴ ΒΝ 5.οΝ Ν Ν ΠΕ τά δ ΄ 

Κ τουτου ὁη ῳχοντο ἐπὶ τας σκηνὰᾶς καὶ ἀμα ἀπιοντες [17] 

ἰόντων" ἀλκεύνα] ἀγόντων στράτευμα Α.Ὁ., ἢϊς πη΄. Τ΄. ἁἀάθῃβ ἀλκεύνα, ρο- 
5100 ΒΌΡΕΙ πος ὦ. ἀγόντων στράτευμα ἀλκεύνα τ 

ἔα οἵη. 1). 
οἵ τε οτη. 

προΐστασθαι Α.(. πράδέσθαι (εὶς) 1). πράσσεσθαι Μ. 

ἐπιμελοῦ 1).α. 
ἐπιμελεῖσθαι 1). 
νεσθαι 1). 
ΔΕ. σοτν. τηρ᾿. Γ΄ 
οὗ εἵνεκα 10. 
ἐξαναστήσεσθαι }. 
ὡς πλείστας (Ρ1. πλήστας) Ὁ 
μαίνειν 1). 7: αϑυλῶνλος 1). 
σθω 1).Ὁ. 5.ν.γΥ. 

τῶν ΟΤη. Α. α. 

δὲ οτ. ἃ. 

τῇ 15. οἵη. }0. 
διαφυλακτέα ". 

᾿Αλκεύνα ἡ Νοπηθη ἰ'ῃ στράτευμα 
σουγαρίπηη [θοῖβδθ νἱἀθίασ τὖ ἰόντων 
τηὰίαγ ον ἰπ ἀγόντων, οαἱ τὸ Δαἀαϊίπιη 
ἴῃ ἀποὺ Ο.., Π.]}18 δαοίοΥ [8018 Ἰἶθγο, 
αὰο αὐ δρία8 δι 114 ἀγόντων, 
Βθαιθηΐθ πιοχ ὁ ἄγων αὐτούς. [ἰοοίο 
Πεθο δηϊτηδνογν Ζοιηῖιβ, δἀαϊίητιθ 
ὅπιοῖ5 (δα πβιοσιιπη Ποϊηθη 80] τὴ Ο- 
ΤῊΪΠ1 γ6] ῬΥΟρΡίου 5. 46, 47 ΠΟ ῬΟΒΒ86. 
[)6 ρήοῃ. σὺ δὲ ροβύ νοσαϊϊν τη ποίὰ 
ῬΟΥΒΟῺΙ αἰβραίϊαίιο δα Ἰατ. ΟΥ. 614. 

42. σιωπῇ) ος ποπηϊπθ Ἰαιιἀδίαν 
8.6168 ατθοοσαη. (ὐοηΐ. Αὐτίδηὶ ᾿ΠΓδοί, 
Ρ.72. ΖΕΌΝ. 

πράττεσθαι] ϑιιβρθεῖο ἰἀΠπατιᾶπὴ 60Υ- 
ΓΘΟΙΟΤΊΒ ΟΟμητηθηΐο πράσσεσθαι (μου 
πράττεσθαι) ἴπϑττιπῦ (αὶ προεπίστα- 
σθαι 5050 πιουθηῦ, 

χρὴ ] αἰεὶ χρὴ Ὁ. ἀεὶ δηΐθ χρὴ 864. (α. τηρ.. τ. 
ἡ] καὶ ἡ 10. 

46. δὴ] οὖν 1). 

ὁ οὔῃ. 1). ἀἐπιμελλοῦ Α. 
43. ἐπιμελεῖσθε Δ.α. 

καὶ αἰσθάνεσθαι] αἰσθά- 
πραχθῆναι 

οὗ ἕνεκα] οὕνεκα Α.(. οὗ 5.ν.τ. α. 
44. φυλακὰς] ἔφη φυλακὰς 10). 

πλείστας] 
λυμανεῖται Οὐδι Ὶ: ση- 

παρεγγυάτω ἕπεσθαι] ἐγγυτάτω ἐπέ- 
ἀπόντες Δ.. ργ. 

α. 

,44: σημανεῖ] 516 8. Ἵ ἐσήμηνε τῷ 

κέρατι. 10 06]11ρ ὁ σαλπικτῆς. 50 
458. τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνα ὁδόν] ΑΠΔΡ. 

6, 4.24: Κατὰ τὴν ἐπὶ Κάλπην ὁδόν. 
Ηϊς χφαοαὰθ ἀοίθγοστοβ Κάλπης. θὰ 
αυδησυδμη ΟΠΊ1580 ὁδὸν ΒΘ ντιμη 
Ροηὶΐ Χεη,, αὐ ΒΕρΓὰ 5, 2, 37» ἄγε 
ἡμᾶς εὐθὺ τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνος, τ] 
ὩΜ]|118 Πα 6Ὶ οϑί Βαβυλῶνα, οἱ Ηιβι. 
τ. 7,1, 28: ᾽Απήει τὴν ἐπὶ Σπάρτης, 
αααιϊῖο ἰδιηθη ΔοΟυιδ ἤγτιπη Παροῖ 2, 4; 
ιδ: Τὴν ἐπὶ τὰ φρούρια ὁδόν" ἢ, 2.1 
Τῆς ἐπ᾽ οἶκον ὁδοῦ. 

παρεγγυάτω) ῬϑΙΠΘη τπιπὶ ἱπηρογίτιγ, 
ὯΘ Τ]]1068. σΟ]]Οη 118 Ἰηἀα]ρθαηύὺ Ρ6ι' 
ποοίοθιῃ δίηιθ ἰΐα ἔοτίο αἰβίγα μαῖαι ἃ 
86; απο (811 οανοίμ! παρεγγυήματι. 
5ΟΗΝ, 



ΒΥ ΟΝ ΜΙ, 2901 

διελέγοντο πρὸς ἀλλήλους ὡς μνημονικῶς ὁ Κῦρος ὁπό- 
47 σοις συνέταττε πᾶσιν ὀνομάζων ἐνετέλλετο. ὁ δὲ Κῦρος 

ἐπιμελείᾳ τοῦτο ἐποίει" πάνυ γὰρ αὐτῷ ἐδόκει θαυμαστὸν 
εἶναι εἰ οἱ μὲν βάναυσοι ἴσασι τῆς ἑαυτοῦ τέχνης ἕκαστος 
τῶν “ἐργαλείων τὰ ὀνόματα, καὶ ὁ ἰατρὸς δὲ οἶδε καὶ τῶν 
ὀργάνων καὶ τῶν φαρμάκων οἷς χρῆται πάντων. τὰ ὀνό- 
ματα, ὁ δὲ στρατηγὸς οὕτως ἠλίθιος. ἔσοιτο ὥστε οὐκ 
εἴσοιτο τῶν ὑφ᾽ ἑαυτῷ ἡγεμόνων τὰ ὀνόματα, οἷς ἀνάγκη 
ἐστὶν αὐτῷ ὀργάνοις χρῆσθαι καὶ ὅταν καταλαβεῖν τι βού- 
ληται καὶ ὅταν φυλάξαι καὶ ὅταν θαρρῦναι καὶ ὅταν φο- 
βῆσαι" καὶ τιμῆσαι δὲ ὁπότε τινὰ βούλοιτο, πρέπον αὐτῷ 

48 ἐδόκει εἶναι ὀνομαστὶ προσαγορεύειν. ἐδόκουν δ᾽ αὐτῷ οἱ 
γιγνώσκεσθαι δοκοῦντες ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος καὶ τοῦ καλόν 
τι ποιοῦντες ὁρᾶσθαι μᾶλλον ὀρέγεσθαι καὶ τοῦ αἰσχρόν τι 

49 ποιεῖν μᾶλλον προθυμεῖσθαι ἀπέχεσθαι. ἡλίθιον δὲ καὶ 
τοῦτ᾽ ἐδόκει εἶναι αὐτῷ τὸ ὁπότε τι βούλοιτο πραχθῆναι, 

[18] 

μνημονικὸς Ὦ. 
ἤπ5. [ΔΌ1Ὶ πῶς. 
ἑαυτῶν Εα. 5. ν. ΤΥ. 

ὁπόσοις---47. κῦρος οἵη. Δ.ἃ. πῆρ. Υ. πᾶσιν ἨδΙΠαοΥ- 
47. "Σ δὲ 1), θαυμαστὸν ἐδόκει 1). αὐτοῦ 1). 

τῶν] τῶν ἑαυτοῦ Α. εἰ ΡαΠΟΙΪ8 πούίδη8 ἑαυτοῦ ἃ. εἴσε- 
ται Ἡ. αὑτῴ Ὁ). ἑαυτὸν Ο. 5.ν.1. αὐτῷ; αὐτοῖς Α.α. προκαταλαβεῖν 1).ἃ. 
Ἐν. ΓΤ. φυλάξειν Α.α. θρασῦναι 1). καὶ πρὸς τὸ τιμῆσαι δὲ ὁπότε 
Π).(. οοΥν. Υ. καὶ ὅταν τιμῆσαι δέ ποτε Α.(. ΡΥ. (ὐοτγοχὶ ΒΟΠΠΟΙάΕΓαΒ. 
πρέπον] τὸ πρέπον Α.αἃ. ἐύδοκεῖ 1). ΡΥ.» οἸΓΟ ΤΙ ἤδχτιτη ΒρΡ6Γ υ ἀΕ]Θν}ΐ ΘΟΥΓ.» 
οἴ ἸΘΠΘΙ ΒΈΡΕΙ ε ΤΟ] Π]Ό6Π8 Δ]ζογατ ΡοΟΒαϊΌ ΒΌΡΕΓ υ. ὀνόματι Α.(. ΡΓ. 
48. ποιοῦντος }. μᾶλλον ὀρέγεσθαι οἴη. Ὁ. ποιεῖν] ποιοῦντος ἰ). 
49. τοῦτο αὐτῷ ἐδόκει εἶναι .. τι βούλοιτο ΝΜ. ὅτι βούλοιτο Α.(ά. βούλοιτό 
τι ἢ. πραχθῆναι αὐτῷ, προστάττειν 1). 

46. ὁπόσοις συνέταττε Τ,6 6]. οἵ 
(ὐδιμουδυῖαβ νουίαηῦ δὲ φιλα οἰηὶ αἰὶ- 
ψιυιῖδιιδ 6586, οοηϑίϊειιοηαάτηι. ὥὄδηθ οἵ 
ΒΘΠ]ΠΘΏΒ ἐνετέλλετο ΘΟρΊΙΕΠ.Π ΥΕ] 6Ἶ118- 
θη ΒΘ 818. ΨΘΓΌΤΙΠ 1ἢ ΡὈΥΙΟΥΘ ΤηΘΠη- 
θγὸ ἀδβιαθναῖ. Ἡθβυομῖι : Συνέταξεν, 

47. ἐπιμελείᾳ] Τιαηθ. δἐμαΐο ἰς 
αἀϊειίαγν. ΒΟΉΝ. 

ἑαυτῷ] ϑυρτᾶ 2,1, 22: Τῶν ὑφ᾽ αὖ- 
τῷ ἀρχόντων. (ὑοῃΐ. ΒΌΡΥΑ 1, 5» 2 
Ἰηἴτα 6, 2, τι. 5ΟΗΝ. 06 δοουβ. 
οοηΐ. Υ γιίοπῦ. δα ἔλπιπαρ. ἢ. 185. 

ἐνετείλατο, παρήγγειλεν. Τάθιη : Συν- 
τάξει, παραγγελεῖ. Ῥτο ογαϊπαγο, ργῶ- 
Οἴρογθ, η 8 ι6 76 οϑῦ ἴῃ ἢὰς ΟΥ̓] 418- 
ΟΡ] Ἰη8 ἀποῦτιβ 81115 ἴῃ 1οο18 ᾿πποῦατη 
ΡῬΔΡΤΙΟΌ]8 ὅ ὅπως νΕ] Ἰηδηϊνο ΒθαπΘηΐθ, 
ΤοοὰΒ ἴῃ ΒΑΡ ΑΒΙ 7.1, 35: Συντί- 
θεται αὐτοῖς εἰς τὴν ὑστεραίαν παρέσε- 

σθαι, ὉΌῚ 8}}} οοα ἃ. συντάττεται, Ὠὰς 
ΠΟΙ Ρουποῖ. ινουβᾶ δϑύ ΘΠ] τὰ ν Ὁ] 
ΠΟΐΙΟ, 4Ὰ ΠῚ ΒΘ]ΌΪΟΥ ἀομ πὴ δούαβ ἔτ6- 
ααθηΐαν!ῦ. Θιιρογοϑῦ ν!ὰτὴ ἴῃ 118, 
ααθ να]ρὸ ΒΘαΌΌΠΓΙΓ, πῶς ὀνομάζων 
ἐνετέλλετο, τ0} πῶς ταῦ 5απ θη δὴ 
οὖ νϑυθοσατη βίγαοίαγαιη. Οπδγα 1ὰ- 
Ῥθη5 δάβοϊνὶ σοπ)θοίαγδιη ΘΙ ΠΔΟΥΗ͂Ι 
πᾶσιν. ὅ0ΗΝ. 

ἡγεμόνων) Ηηο ἸΠ 6]ΠΠΡΊΓΙΥ ΘΥΤΆΒ88 
4] 6Χχ δου Ἰοοο τϑί]θυπηῦ (Ὑσιτη ἴ6- 
ὨΛΠ556. ΟΥ̓ ΙΠ ΒΌΟΥ ΠῚ ΤΠ τη Ο- 
τὴϊηδ, Ρ]ηῖαΒ Ν, Η. 7. 24, δο! πὰϑ 
6. 7, Θυϊποῦ δὴ [ηδὕ. 11, 2 ΘΧΟΤ.. 
εὐ ψδουαβ Μαχ. 8,7. Οοηΐ. Μυτγοίὶ 
ψυ 9,1} ΖΈΟΝ. 
νὰ ἀμδντα Υ. δπηού. δὰ Απαῦ. 2, 

4: 30. 
ὀνομαστὶ] ϑϑοηϊθηϊίαιη οχ ἥουη. {]. 

Μ, ὅδ, εὐ ΟἸσθυοπὶβ Οταῦ. ὑγὸ Μυ- 
ΤΌΠα (6, 46. 1Π]Πυδβίχαηῦ νυν ἋΟΟΙ], 
5ΟΗΝ. 6 ἘγθααθὨΠ] 1ῃ ΠΠρΥὶβ νἱ10 
ὀνόματι ΡΙῸ ὀνομαστὶ Υ. δ Ξΐορῃ. ν. 
Ονομαστί. (πῇ. αἴθοπι ΞΥΠ68. Ρ. 13 



φο ὃ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ. ΝΒ ΓΓΥΠΙ 

“ ’ “ 3 ! 5) , Ψ 

οὕτω προστάττειν ὥσπερ ἐν οἴκῳ ἔνιοι δεσπόται προστατ- 
Ε 8. ὦ μ- 7 ΄ “ ᾿. 

δοτουσιν, τω τις ἐφ ὕδωρ, ἔΞξυλα τις σχισάτω" οὕτω γὰρ 
Ψ » 7 ἴω Υ͂ ͵ ἴω 

ταττομένων εἰς ἀλλήλους τε ὁρᾶν πάντες ἐδόκουν αὐτῷ καὶ 
5 Ν » Ν Ἂ Ψ " 

οὐδεὶς περαίνειν τὸ προσταχθὲν καὶ πάντες ἐν αἰτίᾳ εἶναι 
᾿᾽ » Ν “ 3΄ 7 ΒΩ 9 ῇ 57 ΡΣ 

καὶ οὐδεὶς τῇ αἰτίᾳ οὔτε αἰσχύνεσθαι οὔτε φοβεῖσθαι 
ς 'ᾳ ἯἬ. Χ δ ΄ “- 5.5 ὙΛ ΄ Ν “- Χ 

ὁμοίως διὰ τὸ σὺν πολλοῖς αἰτίαν ἔχειν: διὰ ταῦτα δὴ 
΄ , Ν , Ζ πάντας ὠνόμαζεν αὐτὸς ὅτῳ τι προστάττοι. 

ἵ Ν “- ἃ Ἃ , “ 

αὶ Κῦρος μὲν δὴ περὶ τουτων οὕτως ἐγίγνωσκεν. οἱ δὲ 
΄- 7ὔ Ν 7, δὴ 

στρατιῶται τότε μὲν δειπνήσαντες καὶ φυλακας καταστη- 
᾽ὔ’ Ν Ἧ 7 ᾺἋ ,7, , 

σάμενοι καὶ συσκευασάμενοι πάντα ἃ ἔδει ἐκοιμήθησαν. 
Ἐν ἅ, 5 ᾽ ΄, κα 5. - 7, 

53ηνίκα ὃ ἦν ἐν μέσῳ νυκτῶν, ἐσήμηνε τῷ κέρατι: Κῦρος 
δ᾽ εἰπὼν τῷ Χρυσάντᾳ ὅτι ἐπὶ τῇ ὁδῷ ὑπομενοῖ ἐν τῷ 
πρόσθεν τοῦ στρατεύματος ἐξῃει λαβέ τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν 
ε ΆΙ 

ὑπηρέτας" βραχεῖ δὲ χρόνῳ ὕστερον “Χρυσάντας παρὴν 
83 ἄγων τοὺς θωρακοφόρους. τούτῳ μὲν ὁ Κῦρος δοὺς ἡγε- 

μόνας τῆς ὁδοῦ πορεύεσθαι ἐξέχενεν ἡσύχως" οὐ γάρ πω 
3 ε - 7’, 5 5. Ν Χ δὰ » ἊΝ “ ΝΝ Ὦ 

ἐν ὁδῷ πάντες ἦσαν αὐτὸς δὲ ἑστηκὼς ἐν τῇ ὁδῷ τὸν μὲν 
,ὔ 7 Ψ » Χ ἊΝ ς ᾿" 

προσιόντα προυπέμπετο ἐν τάξει, ἐπὶ δὲ τὸν ὑστερίζοντα 

δὶ 

ὥσπερ] ὥσπερ καὶ Ὁ). πρ. δεσπόται 1). Ηϊο (σημείωσ γΥοποούαπι νἹἀϑίττ) 
αι οἰκονομικόν τι (α. τηρ. 50. προσταττομένων 1). α. ΘΟΥΤ. τε οἵη. 1). 
ἅπαντες . ἐδόκουν) τε ἐδόκουν Α.Ὁ. αὐτὸς πάντος ὧν, }Ὁ. ὅτῳ τὰ 
ὁπότε Α.α. πράττοι 1). 51. οὕτω περὶ τούτων 1). μέσων 
ἐσήμαινε 10. ἐσήμεινε [ογΐδϑϑα (. ρυ. ̓ 40] ῃ ἴῃ 110. Ἐ2.: εἰπὼν---ἐξήει) εἶπε---- 
ἐξήει δὲ Δ.α. ἐξείη 10. ΡΓ. αὐτὸν Α.1}. ὁδῷ] ἕῳ Α.α. ΟΟΥΤ. ΤηΡ΄. Τ΄. 
ὑπομενοῖ] ἑπόμενοι ἿΥ: (αι! ἐ ἐπ.) α. ργ. ἐπιμένοι 1).(α. οοτγτ. ὑπομένοι ϑοϊηποὶ- 
(οι. ἐν δὴ ἐ ἐν νων Ἂς βραχὺ Α΄. α- ΘΟΥ- 5. νι τ: 
παρῆν χρ. ;. ἔχων Π. 3. μὲν] μὲν οὖν 10. δοὺς] δοὺς τοὺς ". 
ἐκέλευσεν ἥσυχον 1)., «αὶ 81 ἔ ἕως Ὄπ ε ἔλθοι, αὖ (. τηρ. τ. 1.. 

δὴ πέσ Ὁ ὅτι πάντες ἐν ὁδῷ γελος ἔλθῃ. 

50. ταττομένων] Υ. δὰ 4: 2. Τῇ. 

ὁμοίως] Νοῆ απδηΐαμη 81 816 αἵ 
Ογτὺβ ἰδοϊοραῦ δρεγθίαϊ, 8ῖνθ, υἱ 
Ἡεἰπάοτῆιϊδ, ΠΟ Ρονη 66, Θὰ] ἴτο- 
Παθη8. οβί ξουτηυ]ερ οὐχ ὁμοίως νε] 
οὐκέθ᾽ ὁμοίως, οὐκέθ᾽ ὁμῶς, τιϑτι5 δρυΐ 
ΟἸΏΠ6Β. 

πάντας--ὅτῳ] ὙΠ 0 Δπδθ, 5. τα- 
τ ὐ 5.2, τὸ ΤῸ ΠΕ Αι ΤᾺ}. 8; Ὁ; 
25. 

51. μέσῳ) Ἐοττηδῖη αἸ ΘΠ6Ἱ γοοσί 
ϑαηῖα8 δα ν]ρῚ] 5 ποσί Πε.8, 1 α188 
ΠΟΧ αν] αι βο]ογοῖ, ππ4θ πρώτη νὺξ 
ΒΦΘΡ6 αἸοὰ ἍΓΌΓ. 5ΟΗΝ, 

52. ἐπὶ τῇ ὁδῷ] ἐπὶ τῇ ἕῳ, ιοά εβί 
1ῃ ἽπΘ ον θαΒ, εἰς τὴν ἕω 5ΒουΊ ΘΠ πα τὴ 
Ραΐανιῦ ΘΟ ΠΘΙάογιιδ, απὸ ἸΟητι8 [ΟΤθί 
ἐπὶ τὴν ἕω, αὖ ἀρπα Πα ογα, 2, 84. 

Ἰαθο αι. 

ἕως ἀγ- 

τῇ ὁδῷ] τῷ αὐτῷ 1). 

ὑπομένοι] ἴῃ οοαα. Βοιρίαγα ἑπο- 
μένοι ἈρΈΠΟΒΟΘΒ νϑυθπτη ὑπομένοι, χαρά 
ΒΟΙΠΠῚ ᾿π]ς Ιοοο οοηνθηϊοθί, ποη νὰ]- 
Βαΐατμῃ ἐπιμένοι, τιὖῦ ἴῃ ΔΠΔΪ). 4» 3ν 15. 
οὗ ΒρΙᾶ 2, 4.29. ΒΟῊΝ, δεὰ ἴὰ- 
ἴᾳ10 ΟΡ 5, αθοα οϑὺ δρᾶ 1)θμηοϑίῃ. 
Ῥ. 1220. 15. ΝΙΒῚ Τὺ π}} αὐυδαῖο 
[ουηα ρῥγθϑίαί [ΟΥ̓] ὑπομενοίη, αἴ 
ἐροίη οϑ 3,1, 14, οὕ (6 Ὀγϑοβθη αἰχὶ 
Δα 1, 6, 2. Θιο δααϊῦαπη ἰἢ ΠΟῚ- 
ΠᾺ]}15 δὴ τοίογοραῦ ΗΠ γβΟῆΙσ, Αηπηοί. 
οὐἹῦ. Ρ. 99. 

55. ἡσύχως) Πιομΐο σγαάμ, αὐ ἀ6- 
Ἰηοηϑβύγαί αποα βοχαϊαν 5. Ρ4, θᾶττον 
ἄγε. ΒΟΉΝ. οηΐ. 8. 55. 

προυπέμπετο αἰ ο αὶ οὖ ῬΙΌρΤΘαΙὶ 

προπέμπειν οϑῇ ἀδάπιοργο. 
510 οϑύ Απδῦ. 7, 2, 14. ΒΟῊΝ. 

ἐ [10] 



ΕΒ Ύ ΑΕ. ΤΙ: 4699 

ΕΣ “ " ν Ν ’ Ε « “ 53 Ν Ἀ 

δάέπεμπε καλῶν. ἐπεὶ δὲ πάντες ἐν ὁδῷ ἦσαν, πρὸς μεν [20] 
Χρυσάνταν ἱ ἱππέας ἔπεμψεν ἐ ἐροῦντας ὅτι ἐν ὁδῷ ἤδη πάν- 

55Τέες" ἄγε οὖν ἤδὴ θᾶττον. αὐτὸς δὲ παρελαύνων τὸν ἵππον 
εἰς τὸ πρόσθεν ἥσυχος κατεθεᾶτο τὰς τάξεις" καὶ οὺς μὲν 
" Ἂν τῷ - , Ἡ » [π. ] 
ἰδοι εὐτάκτως καὶ σιωπῇ ἰόντας, προσελαυνων αὑτοῖς τίνες 

3 5 7, Υ ΄ , 

τε εἰεν ἡρῶτα καὶ ἐπεὶ πύθοιτο ἐπηνει" εἰ δὲ τινας θορυ- 
᾿ ἡ: , ν 3} , - “ 

βουμενους αἰσθοιτο, τὸ αἴτιον τούτου σκοπῶν κατασβεννυ- 
αἵ Ἂ » “ 

ναι τὴν ταραχὴν ἐπειρᾶτο. 
ἃ ῇ 4 “ 5 0.2 ͵ 3 “ 

Ἐμν μονον παραλελειπται τῆς ἐν νυκτὶ ἐπιμελείας αὐτοῦ, [ 
σ τὰ Ν ΄“ ῇ Ν 3 77 » 

ὅτι πρὸ παντὸς τοῦ στρατεύματος πεζοὺς εὐζώνους οὐ 
πολλοὺς προύπεμπεν, ἐφορωμένους ὑπὸ Χρυσάντα καὶ 
ἐφορῶντας αὐτὸν, ὡς ὠτακουστοῦντες καὶ εἴ πως ἄλλως 
δύναιντο αἰσθάνεσθαι σημαίνοιεν τῷ Χρυσάντᾳ ὅ τι καιρὸς 

, Ἐ) Μ{ Ἁ ΝΠ λιν ς ᾿ 5 ἃ ἈΝ 7 

δοκοίη εἶναι" ἄρχων δὲ καὶ ἐπὶ τούτοις ἣν ὃς καὶ τούτους 
ἘΝῚ ἢ Ν νὰ Ν Υ) ΄ ἜΑΣΌΝ ς Ν λ Ν » 
ἐκόσμει, καὶ τὸ μὲν ἄξιον λόγου ἐσήμαινε, τὸ δὲ μὴ οὐκ 

Χ Ἀ Ν ’ 5 ᾿ 

Ἐἤ ἠνώχλει λέγων. τὴν μὲν δὴ νῦκτὰα οὕτως ἐπορεύοντο" 
ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τοὺς μὲν Καδουσίων ἱππέας, ὅτι 
αὐτῶν καὶ οἱ πεζοὶ ἐπορεύοντο ἔσχατοι, παρὰ τούτοις 

΄ ε » χυ δ΄ ΖΕ ΕΝ Ὰ Ν ΒΝ 

κατελιπεν, ὡς μηδ᾽ οὗτοι ψιλοὶ ἱππέων ἰοιεν᾽ τοὺς δ᾽ ἀλ- 
5 Χ , , 5, ν Ὑδ' σ Ν « 

λους εἰς τὸ πρόσθεν παρελαύνειν ἐκέλευσεν, ὁτι καὶ οἱ πο- 
΄, » Ξ , 3 Ψ ΕΝ. ἢ κ 

λέμιοι ἐν τῷ πρόσθεν ἦσαν, ὅπως εἰ τί που ἐναντιοῖτο 

5 

[29] 

54: ἤδη] ἦσαν Ὦ. ἤδη οτη. Ὦ. ΒΡ, ὄντας 1). ῬΓΥ. αὐτοῖς] 
αὐτοὺς Β.1). ΠΟΥΤ. οἵ τινες εἶεν Ὠ. ἠρώτα] ἤρετο Δ.Ὁ. αἰ- 
σθάνοιτο 1)., ααὶ ΡΓ. ἐσθ. τὸν 1)... ταραχὴν] ἀρχὴν 10. 
56. μόνον] οὐ 864. 5.ν. τ. Εα. παραλείπεται Α.}. ΟΟΥΤ. στρα- 
τοπέδου 1). προέπεμπεν 10. ἐφορωμένους καὶ ἐφορῶντας Ῥο]]αχ 
ὍΜΩΣ Ὁ ἢ. ἐφορῶντες Α.(α. σΟΥΓ. 8. ν.Υ. ὑπακουστοῦντες Α.6., ααὶ 
α 5. ΡΨ. Υ.. οἱ ὠτακουστοῦντες Τηρ'. Τ.. 566 α 8.γΥ. δύνανται 1). ἀἰαδις 
νεσθαί τι 1). ὅ τι] ε 8. ε 8]. π). οὖ ὅτε τη. ἃ]. τηρ΄. ἴ.. τούτοις] τούτων 
εἷς . τὸ ἄξιον μὲν :. ἐνώχλει Ἂν, ἘΠ: ἐπορεύετο ΠΠῈ 
τοὺς μὲν] τὸ μὲν Α. τῶν μὲν ἃ. τοὺς μὲν τῶν 10. ἔσχατοι ἐπορεύοντο Ὁ. 
κατέλειπεν εἶεν ἐκέλευεν α. εἴτε Α.Ὁ. ἐναν- 
τιοῖτο] ἐναντίον Ὁ. 

ἄγε] Αα τϑοΐδτη οὐδίϊοπμθμῃ Βα 100 
ἰγαηβιῦ 80 ΟὈἸαὰα ΧΘΠόΡρμοη, αὖ 6- 
οἷαί ΠΑΥΤΔΌΟΠ6ΠΊ σταίοτοιη. 5ΟΗΝ,. 

ἴῃ ΘΧρ]οσδηα νᾶ τιϑτι8 Θ5886 ΠῸΠ Ρο- 
ἰογαύ. Τὰ πρόσω ἐφορᾶν ἀϊοπηίτι 
ΕΘ Ο Ια ΟΥΘΘ Ὁ; 5. 5. δέῃ ὅ, 5.2} 105 

56. παραλέλειπται) ῬΓΦΟΙΘΥΤΩΙΒΒΌΤΠΙ 
5156 ΠΟῚ δχροβιίαιῃ. 5ΟΌΗΝ, 

ἐφορῶντας 1 Ἀοααις (Οὐδιηθγσ5 : 
ψιιοϑ ϑροοίατγεί (ἠγυϑαπέαϑβ. φιΐφειο ἤιιηιο 
υἱοϊδϑίηι. ἴῃ ποοῖε, δἔϊϑιη ἃ ᾿πη8 Ρ]Θηἃ 
11πϑ γαῖα, ποπ δθο Ιοηρα ρούθγδηΐ ἃ) 
ΔΡΎΩΙΠΘ ῬΙΟσΘάοσΘ Βρθοι]δίογεβ, 5] 
Βρθοίασθ τιϑαπιθ οὖ σθβριοοσο ἀθθθθδηΐ 
ΟἸγνυβαῃίδιη : δάϊβδοητϊιθ τηΔρΉτι8 ΘΟΓΙΙΠῚ 

ὈΡΏΡΕΙ τη]}1[68 ἐφορᾶν τοὺς καθ᾽ αὐτοὺς, 
14 οδϑῦ ὀῦβθγναιθ, αὔθ ᾿ρθάϊγο 4υ0- 
ΠΉΪΠτΙ5. ΟΥ̓ΪΠ65. σοβεγδηῦ δαΐ μοοσθηΐ, 
Θυαπ ΞΡ ΠΟΑ ΠΟ πθῖη οὔ ἢϊς (6- 
ΠΘΠδη σαηβθο.  οθυτη ὠτακ. ᾿Πἢ ἃ 
8, 2, 1το, ὠτακουστεῖν καὶ διοπτεύειν. 
5ΟΗΝ. 

57. εἴ τι] Ῥγεβίαι ξογτίαββθ εἴ τέ τι, 
τι τηῖτα, ὉὈ1 οααθηλ γαγιθίαβ. 



4240 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΚ ΙΝ5Τ. ΟΥ̓ΆῚ 

» ΄“ Ε “ ΕΣ Χ ᾽ Ν » (ἕξ, ἐν Ζ ΕΣ ͵7 

αὐτῷ, ἀπαντῴη ἔχων τὴν ἰσχὺν ἐν τάξει καὶ μάχοιτο, εἰ τέ 
,ὔ ΄- 5 , « ΕἸ « ΄ Υ ". Χ 

ϑτί που φεῦγον ὀφθείη, ὡς ἐξ ἑτοιμοτάτου διώκοι. ἦσαν δὲ 
΄ , Δ ἃ ἘΝ 

αὐτῷ ἀεὶ τεταγμένοι οὖς τε διώκειν δέοι καὶ οὗς παρ᾽ αὐτῷ 
74 “ ἣ Χ Υ, “ Ψ » 5 “- ΄ 

59 μένειν: πᾶσαν δὲ τὴν τάξιν λυθῆναι οὐδέποτε εἴα. Ἰζῦρος 
Ν Ἂ, “ 3 Ν Ψ » 7] » Ψ ΄“ 

μὲν δὴ οὕτως ἦγε τὸ στρατευμα" οὐ μέντοι αὐτὸς γε μιᾷ 
’ὔ 3 “ 3 7 ΕῚ “ 4 3 ,) 

χώρᾳ ἐχρῆτο, ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἀλλαχῇ περιελαύνων ἐφεώρα τε 
Ά, 3 “ 5 ᾳ ς Χ Ὰ » Ν “- 

καὶ ἐπεμέλετο, εἴ του δέοιντο. οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦρον 
Ψ » 7 Ἷ 

οὕτως ἐπορεύοντο. 

ΚΕΦ. Δ. 
9 Ἂ ““ , ς ἴω ΄- ἴω “ 

Εκ δὲ τοῦ Ταδάτου ἱππικοῦ τῶν δυνατῶν τις ἀνδρῶν 
ΕΝ ΤΕ ϑιν ἃ 7 Ν “» , 

ἐπεὶ ἑώρα αὐτὸν ἀφεστηκότα ἀπὸ τοῦ Ασσυρίου, ἐνόμισεν, 
5, Ὁ ’ὔ ὉΟῬ ΄- τὴ ΄σι 

εἴ τι οὗτος πάθοι, αὐτὸς ἂν λαβεῖν παρὰ τοῦ ᾿Ασσυρίου 
κ Ἁ ΄ Χ ,ὔ ἊΝ “- - 

πάντα τὰ ἴ ̓ αδατου οὕτω δὴ πέμπει τινὰ τῶν ἑαυτοῦ 
ἴω ἊΝ ἊΝ ] 7 ὕ Ν ᾿ 

πιστῶν πρὸς τὸν Ασσύριον καὶ κελεύει τὸν ἰόντα, εἰ κα- 
ἴ 57 5 “ Ἷ Ψ Ν 3 ΄ ΄’ 

ταλάαβοι ἡδὴ ἐν τῇ ΤἱΪαδάτου χώρᾳ τὸ Ασσύριον στρά- 
᾿ ὟΝ 3, Ἅ ἰχ ἕ “- 

τευμα, λέγειν τῷ ᾿Ασσυρίῳ ὅτι εἰ βούλοιτο ἐνεδρεῦσαι, 
7’ ἍΝ ΄’ Χ Ν 3 “ “- Ἁ ,ὔ 

2 λάβοι ἂν Ἰ'αδάταν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. δηλοῦν δὲ ἐνετέλ- 
Ψ 5 « ϑ ΄ ἈΝ Ὸ “- » 

λετο ὅσην τε εἶχεν ὁ Ταδάτας δυναμιν καὶ ὅτι Ἰζῦρος οὐ 
7 “ Χ ἣν 7 Ὁ ’ὔ 

συνείπετο αὐτῷ καὶ τὴν ὁδὸν ἐδήλωσεν ἢ προσιέναι 
’, ᾽ὔ Ἁ - ω 3 ᾿Α 

μέλλοι. προσεπέστειλε δὲ τοῖς αὑτοῦ οἰκέταις, 
΄σ΄ Ἂν ΄“- ἃ 4 3 Ν 3, ““ 

οἰτοὸ μᾶλλον, καὶ τὸ τεῖχος ὃ ἐτύγχανεν αὐτὸς ἔχων ἐν τῇ 
(4 , ἴω ΜΒ 7 Ν , 

Γαδάτου χώρᾳ παραδοῦναι τῷ ᾿Ασσυρίῳ καὶ τὰ ἐνόντα" 
Ὁ Ν Ν 53. ἸῸΝ » 3 δι ’ Ἂς: 7, 

ἥξειν δὲ καὶ αὐτὸς ἔφασκεν, εἰ μὲν δύναιτο, ἀποκτείνας 

’ 

ὡς πιστευ- 

ὑφ᾽ αὑτῷ ἔχων ἐν τάξει τὴν ἰσχὺν μάχοιτο 1). 
ὅπως ἃ. διώκοιεν 1}. 58. δὲ οπι. Α. αἰεὶ Α.Ὦ. τεταγμένοι εἰ 
δέοι διωγμοῦ Δ4α. 1). ἑαυτῷ 1). αὑτῷ α. λυθῆναι] χ 5.ν. ν. ἃ. 
50. ἄλλοτε] ἄλλο τὰ Δ. ἀλλαχῇ ] ἄλλῃ μάχη ). ἀφεώρα ἃ. [ΔΌ1] ἐπεμελεῖτο. 
δέοιτο Α. Ι. γαδάτου Εἰ. γαδάτα Α.1).ἃ. δυναστῶν Ε. ἐνό- 
μισεν---ἀσσυρίου (α. την. Υ. εἴ τι] ὅτι εἴ τι 1).α. ἂν οἵη. Ὁ. τὰ 
γαδάτου 1). τἀγαθὰ Δ. τὰ ἀγαθὰ (ἃα., 564 γαδάτα 5. ν. γ΄. καταλάβῃ ἃ. 
γαδάτου Τὰ. γαδάτα ΔΑ... λάβοι ἂν] λαβεῖν Α.(. ρ». λαβεῖν ἂν (α. σΟΥ. Υ΄ 
γαδάτην καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς σὺν αὐτῷ 10. 2. δύναμιν ὁ γαδάτης 1). 
συνέποιτο 1).(α. 5.ν.Υ΄. ἡ μέλλοι προσιέναι ἐδ. 10. προαπέστειλεν δὲ καὶ 
τοῖς 1). αὑτοῦ] αὐτοῦ ΔΑ.(. ἑαυτοῦ 10. γαδάτα 1). δοῦναι 1). 

τι οτὰ. Α.6. ρζυ. ὡς] 

59. ἄλλῃ ροίϊιι8 ααδηὶ ἀλλαχῇ Νο- 
ΠΟΡὨΟΗςΘΠΊ αἰσογθ οἰ ασιθιι8 ἀἸοαπὶ δα 
7..4,7. Ηἰς 10. λαχῇ ΒΌΡΘΥ λῃ τηοῃβίγαϊ. 

1. Ταδάτου] Πᾶηο ρΘ ΠΝ] ΤΟΥΤΉΔ ΠῚ 
ἴῃ ΠὈγ5. τπϑ]οΥτιβ, αὖ δηΐθᾶ ἴῃ Γω- 
βρύας, τηρο βουναίδιη τπθ0 ΠΟη, 
οομδύαπίον ΧΘΩΟΡΏΟΠΙΙ 6886 Γοδυ {16} - 

ἀατη ρογϑιδαάθί χαοιὶ βοαιαν πάντα 
τὰ Ταδάτα, τ] ΒΘΧΙΘΒ. α, 81 4115 [ουΐθ 

ἢ ᾽ Ἁ ΄ 3 αυοα εβύ 5, 3,» 9. τὸ ἀπὸ Γαδάτου ἀπο- 
στὰν ἴῃ 1566 πὶ 11 018. απ] τηοο ΘΧὨϊ- 
Ὀυογαηῦ τὸ Γαδάτα χωρίον, ΘἸΙ ΡΠ ΟΠ 80 
σΥαῦϊα ᾿Υο α111586 μεθ ΧΟΠΟΡΠΟηζο]η. 
Οὐληο5 ἴῃ οὐ σΟηβοη(πιηΐ 5, 3, 32. 



ΠῚ 
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’ὔ » Ν Χ « Ν Ὁ. ΨΦ 7 Ἂ Χ ) ! 

Γαδάταν, εἰ δὲ μὴ, ὡς σὺν τῷ Ασσυρίῳ τὸ λοιπὸν ἐσὸ- 
Ἂ » ΄“΄“ ᾽; 4 Ν 53 

ϑμενος. ἐπεὶ δὲ ὁ ἐπὶ ταῦτα ταχθεὶς ἐλαύνων ὡς δυνατὸν ἦν [2] 

4 ἀθρόαις. ὁ 

᾿ » ω Ἀ δὲ ᾽ ᾿ς. 23. Ὁ ».» 

τάχιστα ἀφικνεῖται πρὸς τὸν ᾿Ασσύριον καὶ ἐδήλωσεν ἐφ 
ἂν οὖ ΄ ω ῇ ᾿ ᾿ 

ἃ ἥκοι, ἀκοῦσας ἐκεῖνος τὸ τε χωρίον εὐθὺς παρέλαβε καὶ 
πολλὴν ἵππον ἔχων καὶ ἅρματα ἐνήδρευεν ἐν κώμαις 

δὲ Γαδάτας ὡς ἐγγὺς ἦν τούτων τῶν κωμῶν, 
πέμπει τινὰς προδιερευνησομένους. ὁ δὲ ᾿Ασσύριος ὡς 
ἔγνω προσιόντας τοὺς διερευνητὰς, φεύγειν κελεύει ἅρματα 
ἐξαναστάντα δύο ἢ τρία καὶ ἵππους ὀλίγους ἤδη, ὡς δὴ 

“᾽ ε Ν ε 

φοβηθέντας καὶ ὀλίγους ὄντας. οἱ δὲ προδιερευνηταὶ ὡς 
Ὁ “κ΄. ΄σοὰ ͵ 

εἶδον ταῦτα, αὐτοί τε ἐδίωκον καὶ τῷ Γαδάτᾳ κατέσειον" 
ὄνον Ν ΄ »ν , εἰ νι , ε 

καὶ ὃς ἐξαπατηθεὶς διώκει ἀνὰ κράτος. οἱ δὲ ᾿Ασσύριοι, ὡς 
ΣᾺ 7 ε ἊΨ 5, ε ’, ΝΕ » “ ἌΛ ἤ 

ἐδόκει ἁλώσιμος εἶναι ὁ Γαδάτας, ἀνίστανται ἐκ τῆς ἐνέ- 
5δρας. καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ Γαδάταν ἰδόντες ὥσπερ εἰκὸς ἔφευ- 

ε 3 Ὁ ἈΠ ῪΝ 5.3», ΣΌΝ; “ ἐὺ 

γον, οἱ δ᾽ αὖ ὡσπερ εἰκὸς ἐδίωκον. καὶ ἐν τούτῳ ὃ ἐπιβου- 
λεύων τῷ Γαδάτᾳ παίει αὐτὸν, καὶ καιρίας μὲν πληγῆς 
ἁμαρτάνει, τύπτει δὲ αὐτὸν εἰς τὸν ὦμον καὶ τιτρώσκει. 
ποιήσας δὲ τοῦτο ἐξίσταται, ἔως σὺν τοῖς διώκουσιν ἐγέ- 

Ἃ ΕῚ ἈΝ ΔΓ 7 Ὰ 3 ε ΩΝ Ἂ Χ “ [ , 

νετο ἐπεὶ δ᾽ ἐγνώσθη ὃς ἣν, ὁμοῦ δὴ συν τοῖς ᾿Ασσυρίοις 
Ψ 3 ,7ὔ Ν ᾽ ΧΝ “ “-“ ζ 

προθύμως ἐκτείνων τὸν ἵππον σὺν τῷ βασιλεῖ ἐδίωκεν. 
- . Ἂ “ ἰσ ς 7 2 

ὁ ἐνταῦθα δὴ ἡλίσκοντο μὲν δῆλον ὅτι οἱ βραδυτάτους ἔχον- 
Ἁ [ ξ ᾿ σ΄ 7ὔ ὦ 22 Ὁ κ Ἁ Ψ, 

τες τοὺς ἵππους ὑπὸ τῶν ταχίστων᾽ ἠδὴ δὲ μάλα πάντες 
΄, ἣ Ν ἴω ε Ἂς ΨΆ Ἄ «ε ΩΝ 

πιεζόμενοι διὰ ΤΟ κατατετρῦσθαι ὕὴ7ὺ ΤῊΝ“ Τορειᾶς οι Τοὺυ 

σὺν] ἐν Ὁ. 2. παραλαμβάνοι 1). πολὺν (. ΡΥ. 
ἐνήδρυεν 1). Ρ1. ἁθρόαις 1). 4. γαδάτης 10. προερευν. 1). ὡς 
δὲ ἔγνω ὁ ἀ. προσιόντας 1)., 4] ργ. ἰόντας δ ροβύ πρ 8Π18πὲ [τογατη ααδτη ο. 
διερευνήσοντας 1). ὡς δὴ] ἡδέως δὴ Α. ἡδέως δὲ (α., ρΡιαποί5 ποίη ἡδέ εἴ ἡ 
Β.ν.1. ὕσπάαα Δα α1]α] ἤδη ροϑβί ὀλίγους. ΣΕ ὙΣ Υ γταὶ Δ. προερευνη- 
ταὶ 1). ν5.γν.τ. α΄ γαδάτῃ 10. ἀνακράτος 1)... γαδάτης 1)., οαἱ 446. 
εὐθέως, αυοά οτη. Α. α. Τα. Τ, 5. γαδάτην 1). ὖ ἔφευγον, οἱ δ᾽ αὖ 
ὡς (81. Μ. αυοαᾳ6) εἰκὸς οἵα. Α.Ε. τηρ-. ᾿. γαδάτῃ ᾽. ΤΑθΠο ἢ ἧς 1η 110. 

γαδάτην 1). 

εἴ ταβ. α. ἕως---διώκουσιν ἐγένετο] ὡς---διώκουσι γένοιτο ὃς] ὡς Α.6α. 
ῬΓ.» ΟΟΥΤ. 8... σὺν τοῖς ἀσσυρίοις] ὁ ἀσσύριος 10. 6. μὲν οτχι. ἢ). 
ἵππους ἔχοντες 0. ἤδη] ἦσαν 1).. τηρ.. τ. πιεζούμενοι Α. κατατάτ- 
τεσθαι Δ.Ὁ. ΡΥ. κατατετρύσθαι (. 5.ν.Υ. ἽἼΜ. κατατετρῶσθαι 1). οἵ οι. Ὁ. 

5 μαθρόαις ΚΝ. 46.5.5. 56: 85..0;τῇ. 
Ἐπί. δα Θά. Α, 27. 

5. ὁμοῦ δὴ] ΑΠΒΡ. 1.10, 8: Ὁμοῦ δὴ 
πάλιν συνταξάμενοι ΓΕΘ ΛΜΘΣΝ Θ. 4.28. 

6. κατατετρῦσθαι͵ Ἰῃ βοτϊρίατα κα- 
τατάττεσθαι Ἰ᾿Ἰαῖοτα νἱαοίυγ κατατετά- 
σθαι. ΒΟΉΝ, [Ιὰ αὕσππ ρτόριαβ δ 
ΒΟΙΙρΡύσγοΘ ΟΡΌΪτΠοΥ τη, νϑυατὴ νἹ ἀοίύτιγ, 

αὖ σοΥΤθοίου τ σΟὨ]δοίγο διηΐ κατα- 
τετρῦσθαι νοὶ], υἱ (ὐ. Ρ. Ω., κατατε- 
τρύχθαι. ΜΕΙΙ 510 Ῥοβιἴ ΘΧΘΠΊΡ]18 
86 7η68..ὄ δύθρηδῃηι εἰξαι18 δά άθτο Ἰςοῦ 
Ἰϑῖοι. ΟἸγγ. ον. ΤΣ ΟΣ. αν, δ. 271: 
Κατατεινόμεθα ὥσπερ δ ρωΣοκἔδῳ τὰ 

ἐπιτήδεια συνάγοντες. 40, 701. } ΡΟ 5: 
Κατατείνεσθαι καὶ στρεβλοῦσ θαι: 

ΒΗ 

[3] 
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Γαδάτου ἃ ἱππεῖς καθορῶσι τὸν Κῦρον προσιόντα σὺν τῷ 
στρατεύματι" δοκεῖν δὲ χρὴ ἀσμένους καὶ ὥσπερ εἰς λιμένα 

" ἐκ χειμῶνος προσφέρεσθαι αὐτούς. ὁ δὲ Κῦρος τὸ μὲν [4] 

πρῶτον ἐθαύμασεν" ὡς δ᾽ ἔγνω τὸ πρᾶγμα, ἔως πάν- 
τες ἐναντίοι ἤλαυνον, ἐναντίος καὶ αὐτὸς ἐν τάξει ἦγε τὴν 
στρατιάν" ὡς δὲ γνόντες οἱ πολέμιοι τὸ ὃν ἐτράπησαν εἰς 
φυγὴν, ἐνταῦθα ὁ Κῦρος διώκειν ἐκέλευσε τοὺς πρὸς τοῦτο 
τεταγμένους, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς ἄλλοις εἵπετο ὡς ᾧετο 

8 συμφέρειν. ἐνταῦθα δὴ καὶ ἅρματα ἡλίσκετο, ἐ ἔνια μὲν καὶ 
ἐκπιπτόντων τῶν ἡνιόχων, τῶν μὲν ἐν τῇ ἀναστροφῇ, τῶν 
δὲ καὶ ἄλλως, ἔνια δὲ καὶ περιτεμνόμενα ὑπὸ τῶν ἱππέων 
ἡλίσκετο. καὶ ἀποκτείνουσι δὲ ἄλλους τε πολλοὺς καὶ τὸν 

οπαίσαντα ΤΓαδάταν. τῶν μέντοι πεζῶν ᾿Ασσυρίων, οἱ 
ἔτυχον τὸ Ταδάτου χωρίον πολιορκοῦντες, οἱ μὲν εἰς 
τὸ τεῖχος κατέφυγον τὸ ἀπὸ Γαδάτου ἀποστὰν, οἱ δὲ 
φθάσαντες εἰς πόλιν τινὰ τοῦ ᾿Ασσυρίου μεγάλην, ἔνθα 
καὶ αὐτὸς σὺν τοῖς ἵπποις καὶ τοῖς ἅρμασι κατέφυγεν 
ὁ ̓ Ασσύριος. 

το Κῦρος μὲν δὴ διαπραξάμενος ταῦτα ἐπαναχωρεῖ εἰς τὴν [5] 
Γαδάτου χώραν" καὶ προστάξας οἷς ἔδει ἀμφὶ τὰ αἰχμά- 

γαδάτου ἴὰ. γαδάτα Δ. 0).α. ἱππῇς 10. Ῥν. τὸν] δὲ τὸν ).(. 5. ν. Υ. 
δὲ] δὴ ῃ. χρὴ ἀσμένους καὶ ῃ. χρησαμένους καὶ ἡδέως Α.α. ΡΥ. χρὴ ἀσμέ- 
νους καὶ ἡδέως Ο.. οΟΥ̓. τ. ἐς Α. α. λιμένας ". ἐκ οπλ. Α.α 
ἡ. ἕως Ν. ὡς Α.6. ἔστε (. 58.ν.1. ἔστε μὲν 1). ἀντίοι οἴ ἀντίος καὶ αὐτὸς 
ἦγεν ἐν τάξει 1). ἐτράπησαν] στράποντο, ἐ 5.γ.γ. Ὦ. ὁ] δὴ ὁ 1). οι. α. 
ἐκέλευσε διώκειν 1). εἵπετο σὺν τοῖς ἄλλοις 10. 8. ἔνθα 1). ἡλί- 
σκοντο Δ.α. καὶ ἐν π.---τῶν μὲν οἵα. Α.6Ο. τηρ΄. τ. τῶν ἡν.] τῶν οτῃ. Ὁ. 
ἀποκτείνουσι δὲ] ἀποκτείνουσιν :). “γαδάτην }. 9. γαδάτου Ἰὰ. 
γαδάτα Α.1).α. οἱ μὲν] οἱ πλεῖστοι αὐτῶν οἱ μὲν Ὁ. κατέφυγον 1): Ζο- 
ΠΆΤΆΒ. κατέφευγον Δ.α. γαδάτα 1). τοῦ οἵη. ἀ. τῶν 1). ἅρμασι καὶ 
τοῖς ἵπποις 1). κατέφυγεν 1). κατέφευγεν Α.Ε. τοι ἐπανεχώρει 1). εχ 8]- 
ἴΕΓ0 α ἴδοϊ586 νἹἀθῦαγ σοΥΥ. α., δοσοηία Ποη τημὐαΐο. γαδάτα ). οἷς ἔδει οτη. 19. 

ἀσμένους] Ηος τβοθρίο ρῸ ἀσμένως, ὯΘΟ νἱοῖ σϑεβουπηΐ, 564 βροηΐθ βὰἃ 
αποα οβῦ ἴῃ ΠΟΠΏΙ]18 δὲ ΠΙὈΥΑΤῚ ἔσθ ἔαρᾶπη Θθρθγαηΐ. 11 εϑύ βιπρὶθχ 
ῬΙῸ δ Ἰθοῖϊνο ΒαΡΡΟΞΆΘΓΙΗΐ, ἀο]οπά απὶ ἐτράποντο ΑΠδθ ΔΒ. δἰ 4. 28... οὖ Φυγῇ 
αἀυχί ἡδέως, πο ἀσμένως ἸΠ οΓΡΓΘίΔΏΓαΓ ἄλλος ἄλλῃ ἐτράπετο 4, 8,10. ΒΟΉΝ. 
στδτηϊηδῦϊοὶ, αὖ Ἠβυομαβ. Καὶ Ὧἀὰ- Τραπῆναι εἰς φυγὴν 58]ς ΠΥΘΟΡΒΣ. 4063, 
θη, αυοα οὖ Ρ81.η] Δ Ὀ]1οἰθη τὴ ἴογοῖ, οὐ Πεγυοάϊδη. 1, 12, 17. 
851 ἀβοβϑϑβοί 1)., βουναηά χη ν]βυΠη. ὃ. ἡλίσκετο] ΡΙαγαϊοπι οαπὶ πουϊτο 

7. ἕως) Οὐοηΐ. 5.28; 5, 3,13. [06 οοπ]αποίστη 1 γδυ]ου πῃ, αὖ ἢ] οοΥΐΘ 
ἀντίος δα 6, 3,12. ΒΘΟΤΙΘΏ8. ἈΡΘΪ 5] Πρ ]ΑΥ]8, οα]ρὰ 1118- 

ἐτράποντο] Ἰρτορίδπη Ἰδού οηθη Ρ’Ὸ ἴπιῃ ποίαν! ῥχθῖ. 81 Απαραβίῃ Ρ. ΧΙ. 
ἐτράπησαν αΘῦε8 ΑἸζοτῆηθμο. Ν]]ὰ 9. φθάσαντες} [π[6]]Πρ6 κατέφυγον. 
ΡῬυρπᾶ οὑπὶ ΟΥὐγὶ οχογοῖσα ργοθοθϑϑί, 5ΟΠΝ, 



ΠΡ ΟΡ ΥΥ. φά4 

37 5 λ 3 ’ ς » ἷ Ν ΄, 

λωτα ἔχειν, εὐθὺς ἐπορεύετο, ὡς ἐπισκέψαιτο τὸν ᾿αδάταν 
΄“- ΄“ι ὔ Ἁ 5 Ψ 

πῶς ἔχοι ἐκ τοῦ τραύματος. πορευομένῳ δὲ αὐτῷ ὁ ΤΓαδα- 
Ἃ 5, “ “- Ν ᾿ Γ 

τας ἐπιδεδεμένος ἡδὴ τὸ τραῦμα ἀπαντᾷ. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ 
ΚΡ ῳ θ Ν 53 Ν δὲ Ν Ν ἘΣ 5 ’ ἁ 

ὕρος ἥσθη τε καὶ εἶπεν, Ἐγὼ δὲ πρὸς σε ῇα ἐπισκεψόμε 
“ Υ) 

τι νὸς ὅπως ἔχεις. ᾿Εγὼ δέ γ. ̓ ἐφη ὁ ὁ Γαδάτας, ναὶ μὰ τοὺς [6] 
ἊΝ 

θεοὺς σὲ ἐπαναθεασόμενος. ἤα ὁποῖός τίς ποτε φαίνει ἰδεῖν 
ὁ τοιαύτην ψυχὴν ἔχων᾽ ὅστις οὔτ᾽ οἶδα ἔγωγε ὅ τι νῦν 
ἐμοῦ δεόμενος οὔτε μὴν ὑποσχόμενός γέ μοι ταῦτα πράξειν 
οὔτ᾽ εὖ πεπονθὼς ὑπ᾽ ἐμοῦ εἴς γε τὸ ἰδιον οὐδ᾽ ὁτιοῦν, ἀλλ᾽ 
ὅτι τοὺς φίλους ἔδοξά σοί τι ὀνῆσαι; οὕτω μοι προθύμως 
ἐβοήθησας ὡς νῦν τὸ μὲν ἐπ᾽ ἐμοὶ οἴχομαι, ἘΝ δ᾽ ἐπὶ σοὶ 

12 σέσωσμαι. οὐ μὰ τοὺς θεοὺς, εἰ ἣν οἷος ἔφυν ἐξ ἀρχῆς καὶ 
ἐπαιδοποιησάμην, οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ ἐκτησάμην παῖδα τοιοῦτον 
περὶ ἐμέ: ἐπεὶ ἄλλους τε οἶδα παῖδας καὶ τοῦτον τὸν νῦν 
3 ὔ ,ὔ μ 7 “,΄ Ν ε “- 7 

Ασσυρίων βασιλέα πολὺ πλείω ἤδη τὸν ἑαυτοῦ πατέρα 
ὔ ὃ Ψ' ἴω “. ΄Νς κι 

12 ἀνιάσαντα ἢ σὲ δύναται ἀνιᾶν. καὶ ὃ Κῦρος πρὸς ταῦτα [7] 
9 Ό ἘΣ Ἅ 5 ἣν - Ν “ δ αν 

εἶπεν ὧδε: Ὦ Γαδάτα, ἢ πολὺ μεῖζον παρεὶς θαῦμα ἐμὲ 
“ Ἂ ἊΝ ΄σ. 327) Ἢ ὰ 

νῦν θαυμάζεις. Καὶ τί δὴ τοῦτ᾽ ἔστιν; ἔφη ὁ Γαδάτας. 
σ “- ᾿ ᾽ “- 3 , Ν᾿ Ὰ 

τι τοσοῦτοι μὲν, ἐφη, ἱΪερσῶν ἐσπούδασαν περὶ σε, 
χω ἣ » ων ΝΕΈ Ὰ ἢ, Ὰ ε 

τοσοῦτοι δὲ Μίηδων, τοσοῦτοι δὲ Ὑρκανίων, πάντες δὲ οἱ 
’ 3 7 Ἀ “- Ν᾿ , Ν ε 

᾿άπαροντες ᾿Αρμενίων καὶ Σακῶν καὶ Καδουσίων. καὶ ὃ 
’ὔὕ ͵ » 5 ἴω 7 ΄ 

Γαδάτας ἐπηύξατο, ᾿Αλλ᾽, ὦ Ζεῦ, ἔφη, καὶ τούτοις πόλλ᾽ 
᾿ς ΄σι ς ΄. ΄σ “κξ 

ἀγαθὰ δοῖεν οἱ θεοὶ, καὶ πλεῖστα τῷ αἰτίῳ τοῦ καὶ τούτους 

ἐπισκέψοιτο Α.Ε. γαδάτην 1). ὅπως ἔχει 1). ἔχει ΡΓ. δέϊατῃ ἃ., αἱ 
ν᾽ αοίατ, 4] οὐ ἴῃ γ88. οὖ 10. τραύματος] στρατεύματος Τ: ΡΥ. ἤδη ὁ γα- 
δάτης ἐπ. τὸ τρ. ἀπήντα }. ὁ κῦρος αὐτὸν 1). πρὸς σὲ (ἔφη 864. τηρ’. 
686. 11.) ἐπισκ. πῶς ἔχοις ἐπορευόμην :. ἤα] ἤϊα Α.Α. 11. ἐγὼ δὲ 
εἶπεν ὁ γαδάτης . ἤα] ἤϊα Δ. }).α. ὁποῖός τις ποτε! ὅ ὅστις Α.(αά. [ΡΥ] 
φαίνῃ. ἔγωγε ὅ τι νῦν] ἐ ἐγὼ ὅτι 1). οὔτ᾽ εὖ] οὔτε μὴν εὖ Ὁ. σοι ἔδο- 
ξά τι ὀνῆσαι] ὠνῆσαι Ἀ.Ε. ργ., αὖ νΙαοίυτ. οὕτως Α.Ὦ. τὸ μὲν--- 
ΠΣ Δαὶ οἰϊαῦ Ῥυιβοῖδη. νοὶ]. 2, Ῥ. ρΌ 5: Θπιθηἀδη ἀμ εχ εοα. Μοπδς. ΔΡ. 
ΞΡΘΩΡΈΙ. δα δυο. Ρ. 632. 
844. Ὁ. οἷος οἷς 1). 
οὔ. Ὦ. τὸν νῦν] νῦν τὸν Α.α. 
αὐτοῦ Ὁ. 
684. τη. ται, ἰ,. 132. περσῶν ἔφη 10. 
δάτης 10). ἐπηύξατο Ῥ. ἐπεύξατο Α.}).α. 

Τ2. οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ ἐκτησάμην] 6 
Ῥαγίοαϊα ἂν μοβὶία δηΐθ εἰ, ααῦτη 
γψεῖρο, ααοα τερὶ εἰ, δϑβεῦ ροβίρο- 
Ὠθηάα, ν. ΕἼ Π18161. δα ἔλπισ. Μεα, 911. 
Ἰμορτάτμο ΟΥ̓ΙΠΘ ΒΌΡΤΔ 1, 6, 4τ: Οὐκ 
οἶδα εἴ τινας λίποις ἂν τῶν πολεμίων, οἱ 

ἐπ᾽ ἐμοὶ) ἐν ἐμοὶ 10. 
οὐκ οἶδα εἰ ἐκτησάμην παῖδα ποτ᾽ ἂν 

ἀσσύριον (α. ΟΟΥΤ. 5. ν. Υ΄ 

12. θεοὺς] ὦ ὦ ἐν 

δ] δὴ Ὁ. 
δύναται] νῦν Δα ἃ. ἢ). δύνανται (. Ρυαποίο ποίδηϑ ν. δύναμιν, 85. ν. 

ἀρμενίων ἴῃ 110. 1). 14. γα- 

Δ]. {Π]0θϑγῖὰ8 ὑγδηβροδὶία ΡδΥΠΟα]ἃ 
ΡῬΙαίο Τίμα. Ῥὲ 20 Β: ᾿Εγὼ γὰρ ἃ μὲν 
χθὲς ἤκουσα, οὐκ ἂν οἶδα εἰ δυναίμην 
ἅπαντα ἐν μνήμῃ πάλιν λαβεῖν. 

14. ἐπηύξατο] Ὅ1ο εβύ 4; 2,12. Ὗ. 
Ῥγθοῖ. δὰ ΑΠΔ0. Ρ. ΧΙ. 

ΒΗ 2 
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τοιούτους εἶναι. ὅπως μέντοι οὗς ἐπαινεῖς τούτους, ὦ Κῦρε, 
ξενίσωμεν καλῶς, δέχου τάδε ξένια οἷ οἷα ἐγὼ δύναμαι. ἅμα 
δὲ προσῆγε πάμπολλα, ὥστε καὶ θύειν τὸν βουλόμενον 
καὶ ξενίζεσθαι πᾶν τὸ στράτευμα ἀξίως τῶν καλῶς πεποι- 
ημένων καὶ καλῶς συμβάντων. 
Ὁ δὲ ΙΚαδούσιος ὠπισθοφυλάκει καὶ οὐ μετέσχε τῆς [8] 

διώξεως" βουλόμενος δὲ καὶ αὐτὸς λαμπρόν τι ποιῆσαι, 

ΝΣ οὔτε ἀνακοινωσάμενος οὔτε εἰπὼν οὐδὲν Κύρῳ καταθεῖ τὴν 
πρὸς Βαβυλῶνα χώραν. διεσπαρμένοις δὲ τοῖς ἵπποις αὐ- 
τοῦ ἀπιὼν ὁ ̓ Ασσύριος ἐ ἐκ τῆς ἑαυτοῦ πόλεως, οἱ κατέφυγε, 
συντυγχάνει μάλα συντεταγμένον ἔχων τὸ ἑαυτοῦ στρά- 
τευμα. ὡς δ᾽ ἔγνω μόνους ὄντας τοὺς Καδουσίους, ἐπιτί- 
θεται, καὶ τόν τε ἄρχοντα τῶν ἵκαδουσίων ἀποκτείνει καὶ 

τό ἄλλους πολλοὺς, καὶ ἵππους τινὰς λαμβάνει τῶν ἵζαδου- 
σίων καὶ ἣν ἄγοντες λείαν ἐτύγχανον ἀφαιρεῖται. καὶ ὃ 
μὲν ̓ Ασσύριος διώξας ἄχρι οὗ ἀσφαλὲς ᾧετο εἶναι ἀπε- 
τράπετο' οἱ δὲ Καδούσιοι ἐσώζοντο πρὸς τὸ στρατόπεδον 
ἀμφὶ δείλην οἱ πρῶτοι. Κῦρος δὲ ὡς ἥσθετο τὸ γεγονὸς, 
ἀπήντα τε τοῖς Καδουσίοις καὶ ὅντινα ἴδοι τετρωμένον ἀνα- [9] 

17) λαμβάνων τοῦτον μὲν ὡς Γαδάταν ἔπεμπεν, ὅπως θερα- 
πεύοιτο, τοὺς δ᾽ ἄλλους συγκατεσκήνου καὶ ὅπως τἀπιτή- 

ξενίσωμεν] καὶ ξενίσωμεν (. καλῶς] καὶ ἄλλως 
πάμπολλα] πάντα πολλὰ Α.. ΡΥ. παμπολλὰ Ε. 

ΟΟΥΓ. πάντα παμπολλὰ Ὁ. καλῶς π.} καλῶν π. Α.(α. ΠΟΥΤ. 5.ν.0Ὑ΄Ψ 15. οὐ- 
δὲν εἰπὼν α. τῷ κύρῳ 1). κατέθει 1). Ἀγ. διεσπαρμένος Ἀ.α. Ῥτ. οἷς 
8.0. 1. διεσπασμένους 1). ΡΓ., --οἰς ΘΟΥΓ. οὗ] ΤΔΡγὶ οὐ Ζοπαταβ οὗ. Οὐ 

ὅπως καὶ ὅπως 19). 
Α.α. τάδε] τὰ Ὁ. 

δὴ δαα. ἢ. μάλα] μάλα δὴ Ὁ. αὐτοῦ 1). τό. τινὰς] δὲ πολλοὺς Ὁ. 
δέ τινας Μ. ἄχρι Η. ἄχρις Α.Ὁ. μέχρι 10. 17. ἀπήντα τε] ὑ ὑπήντα 1). 
γαδάτην Ὁ. ἀπέπεμπεν 1). θεραπεύσοιτο Δ.Ε. ΤΑΡ τὶ τὰ ἐπιτήδεια. 

πάμπολλα) [Ὠΐ6]]Π1ρ6 δα ξένια αὐὖ 
πρόβατα Μν6] ΨνΑΥΪ ΟΘΠΘΙΒ ΔΩΙΠΉΔ]18. 
ψογαμ ἀοἰηδ θύειν αἸδηρουϊαγν ἃ ἕε- 
νίζεσθαι : Ἰίδααιαθ. ΠΟ 5014 Ρθοουὰ 1η- 
16]]Πσοπᾶα νἹἱἀθηΐαν: ὨΪΒ1 ξενίζεσθαι 
ΘΟΘ ΔΙ 5176 Β8ΟΥ]ῆο10 βισηϊῆοαῖ. δα- 
ῬΙᾺ Ὁ, 3; 2: ᾿Βξένισεν ἡμᾶς πολλοῖς 

ἀγαθοῖς ὁ Τωβρύας : τὖ οοπηηοαθ ἢ]ο 
1Π06]]Π στ πάμπολλα ἀγαθὰ Ἰ|εθαί. 
5ΟΗΝ. 

15. οὗ] [8 1Παΐο 5θρ6 οὗ ρῥτο οἷ αἸχῚ 
δὰ Τῆθ8. δίβρῃ. ν. Οὗ, ΜΟΙ ΕΣ 
2280 Δ. Νέες ἀοίρησι!ν οὗ Ηϊδϑύ. τ. 
4. 5, 5: Οἱ ἐν τῷ Ἡραίῳ καταπεφευ- 
γότες, Τῆι. 4,14, ἃυῦ ἔνθα 5.0. Υ.. 
Ποϊπμάοτ. δὰ Ῥ]αῦ. ϑορῇ. ρΡ. 428. 

17. συγκατεσκήνου) δ᾽ συγκατασκη- 
νοῦν Θϑί ΟἸΏΠΏ6Β5. Β11η11] ΥΘΟΙροΓῈ ἴῃ ἰᾶ- 
Ῥουμδοιΐα νοὶ ἰθηύουϊα, [Δ ὙΘΙΘΟΙ ΠΘ 
τη 816. ΘΟΠΒα] απ [Πλοεὶῦ οὔτ ᾿πἤττηο- 
ΤΌΤ : 4ποαβὶ νο]ϊαϊῦ ἀἴοοτο Χϑη. 885- 
βιρῃαύπιη οὐ αἰβυν θυιίυιτη (ΑΘ Δ Οι1}15 
ῬΘΥΒΑΓΏΓῚ σοΥΐιπι (δα αϑιουτΠ ὁχ [ρα 
τοαθιυηίπ) ΠΕΙΠΘΙΤΊΙΠῚ [11586, απ αἃ- 
{ὑϊντι8 Δ64ἋἹ ἀθθῖ588 νἀθῦαγ. θα ἴῃ 
τι811 ῬΤΈΘΡ. σὺν ὨΪΠΪΒ. ΠΠΡΘΓΑ]}18. Γαϊῦ Π]ς 
ΠΡ ΤΡ α5. [10ὰ ΘΠ1ΠΔῚ συνεπεμελεῖτο 68. 
ΡΙῸ ἐπεμελεῖτο, ΟἴιΠὴ Βθατιαίι συνεπι- 
μελητάς. Ἰ)εϊηδ συνεπιπονεῖν Κϑι10 88 
ἴῃ ἐπιπονεῖν τητιίαί. ΘΟῊΝ, {Π0π{|}- 
αἴ σὺν ο80 τὐνῶ Οἰη, αἰϊὶδ. 
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δεια ἕξουσι συνεπεμέλετο, παραλαμβάνων Περσῶν τῶν 
ὁμοτίμων συνεπιμελητάς" ἐν γὰρ τοῖς τοιούτοις οἱ ἀγαθοὶ 
ἐπιπονεῖν ἐθέλουσι. καὶ ἀνιώμενος μέντοι ἰσχυρῶς δῆλος 
ἦν, ὡς καὶ τῶν ἄλλων δειπνούντων, ἡνίκα ρα ἦν, Κῦρος 
ἔτι σὺν τοῖς ὑπηρέταις καὶ τοῖς ἰατροῖς οὐδένα ἑκὼν ἀτη- 
μέλητον παρέλειπεν, ἀλλ᾽ ἢ αὐτόπτης ἐφεώρα ἢ εἰ μὴ 

αὐτὸς ἐξανύτοι, πέμπων φανερὸς ἡ ἣν τοὺς ̓ θεραπεύσοντας. 
Καὶ τότε μὲν οὕτως ἐκοιμήθησαν. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ [το] 

κηρύξας συνιέναι τῶν μὲν ἄλλων τοὺς ἄρχοντας, τοὺς δὲ 
Καδουσίους ἅπαντας, ἔλεξε τοιάδε. 

᾿Ανδρες σύμμαχοι, ἀνθρώπινον τὸ γεγενημένον" τὸ γὰρ 
ἁμαρτάνειν ἀνθρώπους ὄ οντας οὐδὲν, οἶμαι, θαυμαστόν. ἄξιοί 
γε μέντοι ἐσμὲν τοῦ γεγενημένου πράγματος τούτου ἀπο- 
λαῦσαί τι ἀγαθὸν, τὸ μαθεῖν μήποτε διασπᾶν ἀπὸ τοῦ 
ὅλου δύναμιν ἀσθενεστέραν τῆς τῶν πολεμίων δυνάμεως. 

20 καὶ οὐ τοῦτο, ἔφη, λέγω ὡς οὐ δεῖ ποτε καὶ ἐλάττονι ἔτι 

μορίῳ ἰέναι, ὅπου ἂν δέῃ, ἢ νῦν ὁ ἹΚαδούσιος ᾧχετο᾽ ἀλλ᾽ 
57 Ἑ ς σ΄ . εν ἴω ἵϑς 327 Ἁ 

ἐὰν τις κοινούμενος ὁρμᾶται τῷ ἱκανῷ βοηθῆσαι, ἐστι μὲν 

ἀπατηθῆναι, ἔστι δὲ τῷ ὑπομένοντι ἐξαπατήσαντι τοὺς 
,ὔ Ψὕ ’ Ἂς “- ἐ 32) δ 

πολεμίους ἄλλοσε τρέψαι ἀπὸ τῶν ἐξεληλυθότων, ἔστι δε 

ΤΥ ΩΣ συνεπεμελεῖτο. τοῖς τοιούτοις] τοσούτοις 1). 
ἐθέλουσι] καὶ ἀνεῖν ἐθέλουσι ααά. Α.α. Βα]668: 

ἕξουσι] ἔχοιεν Ὁ. 
συνεπιπονεῖν 1).(. 5.γ. 
᾿Ανεῖν" Ξενοφῶν' Ἔν τ τοῖς τοιούτοις οἱ ἀγαθοὶ ἐπιπονεῖν ἐθέλουσι καὶ ἀνεῖν. 
18. μέντοι] αὐτὸς ααα. Ὁ). ὡς] ὃς Α.α. ἡνίκα] ἡνίκα ἤδη 10. κατέ- 
λειπεν Α.α. ἀφεώρα 30. ἐξανύσοι σ. θεραπεύσοντας πηίϊπα. θερα- 
πεύοντας Α. 10. πάντας ἢ). ξύμμαχοι α. ἀνθρώπινον] μὲν 
δα. Ὁ. τὸ ὁ. πάθος αἀά. 1).6. τηρ. τ. οἴομαι ἄξιον μέντοι γε 
ἡμῖν Ὁ. τούτου πρ. ῃ. 20. οὐ] οὐχὶ Μ. δεῖ ποτε] δήποτε }). 
δεῖ] η 5.ν.τ. α. εἴτι ἐλλάσσονι (819) Ὁ. ὅπου ἂν Μ.Ρ. που ἂν Α.α. 
ὁπότ᾽ ἂν 10. ἐάν] ἤν Ὁ. 

ἐπιπονεῖν) δ] δβὺ ἰὴ Εΐθρ. [δορᾶ. 2, 
5, ἀσιτήσαντας ἐπιπονῆσαι. Ἐδδί Δ οΥ] 
Ἰαβίο Δα] σοῦ α]ΐτο, 4ποα ροβίμϊαγο 
ὨΘΙΏΟ Ροβϑιύ. ]1ίθγυτη Ηϊδυ. τ. 6, τ, 
4: Ὅταν ἐπιπονήσαντες ἀγαθόν τι 
πράξωσιν οἱ στρατιῶται. δ ονθα καὶ 
ἀνεῖν, ατ188 ἸηΒοΙαπῦ ΠΟΠΏΜ]1, ΑΌτο- 
5018 Οὐ. Μ|ίξβο. νὸ]-: βο Ῥὼὺ οὅ, 1ὴ 
καὶ ἄνειν ταυιϊα7Ἱ νο]αϊί, 564 46 βρη ῇ- 
ΘΔΌΟΠΘ ΨΘΓΌΙ Π1Π1] οχίσιοαν!. ΜΙιΠὶ 
νἹἀθηΐαῦ οχ βθαιθηθι5 οτΐα, α88 
ΠᾺ]1Ο τποᾶο ἢὶς [Ο]ΘΥΑΤῚ Ρο5886 ρῥτο- 
ὩΠοΙαν οἰϊδτη Ν᾽ ΔΙ κθηαγ. δα ΗΠ οτο- 
ἀοίπτηῃ 7: 2ο. ΞΟΗΝ. 

διασπᾶν] (οηΐ, ΑΠπαΡ. 6, 4, τὸ 5. 

κινούμενος 1). 

ΖΕΌΝ. 
20. ἐλάττονι “μορίῳ] Τηΐτα ΟΉΥΖ: 

Εἴποτε καὶ πρόσω τῇ ἰσχύι ἩΣΎΣΕΕΝ 

τοπεδεύσαιντο. 5ΟΗΝ, 
ὅπου ἂν δέῃ] Υ. «ἃ 5. 8» 68. 

ἔστι μὲν ἀπατηθῆναι] Ῥοϊεοδί ἸηΐοΓ- 
αἀπηλ ΔΌΘΥΓΑΓΘ εὖ ΘΧχο θυ. ἃ11515, 40] 
ἢοΒΌΙ ᾿ρυ πἀθητ! 1π5] ἸΔ 11 σορὶαθαῦ. 
Αἱ νϑῦο, 8ὶ 1ζῶ δοοι ἀουϊῦ, Ροΐοβὲ [ΔΙΠΏΘῊ 
ΘΌΧΊΙΠΠΙΠΣ ΘΧΘΓΟΪ( 8, 4] τοι δηβὶδ, ΒΡ6- 
γᾶγθ. Ἦος οδϑβί: ἔστι δὲ τῷ ὑπομένοντι 
ἐξαπατήσαντι --Ξϑ παρέχειν. 5ΟΗΝ. 

Θαοιηοᾶο Ποβίθβ ὨΠΠΠΘΙῸ ΒῈΡΘΙΊΟΥΘΒ 
Ῥοββίηΐ Ἰδοθβϑὶ βαρ ΗΊΡΡΆΤΟΗ. ς. 8. 
ΖΕΌΝ. 
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27 ἤ Τά “- 7 “- ΄: 

ἄλλα παρέχοντα πράγματα τοῖς πολεμίοις τοῖς φίλοις 
,7ὔ ͵ ν Ν 9 Ἂ 

ἀσφάλειαν παρέχειν" καὶ οὕτω μὲν οὐδ᾽ ὁ χωρὶς ὧν ἀπέ- 
3 τῶν {0} ᾿ φὶ 9 κα ς ἌΣ ΛΩΝ Ἄ, Ν 

σται, ἀλλ᾽ ἐξαρτήσεται τῆς ἰσχύος" ὃ δὲ ἀπεληλυθὼς μὴ 
,ὔ Ν Υ͂ Ἃ 

ἀνακοινωσάμενος οὐδὲν διάφορον πάσχει ἢ εἰ μόνος ἐστρα- 
7 » 3. Ν Ν , Ψ 35:᾿ ΝΝ “ ᾿ 

τεύετο. ἀλλ ἀντὶ μεν τούτου, ἔφη, ἐὰν θεὸς θελῃ, ἀμυ- 
, Ἂ , 3 3 ΄ 5 ᾽ “ Ν 

νουμεθα τοὺς πολεμίους οὐκ εἰς μακραν. ἀλλ᾽ ἐπειδὰν 
Ἂ 2 7] 7 “ 4 Χ “ 7 

τάχιστα ἀριστήσητε, ἄξω ὑμᾶς ἔνθα τὸ πρᾶγμα ἐγένετο" 
4 γ4 Ἁ Ψ', Ἃ ἿἉ ἴσ4 ἊἋΧλ ! 

καὶ ἅμα μὲν θάψομεν τοὺς τελευτήσαντας, ἅμα δὲ δείξο- 
΄“ Υ 32 ἴω ΄“ 

μεν τοῖς πολεμίοις ἔνθα κρατῆσαι νομίζουσιν ἐνταῦθα 
ἄλλους αὐτῶν κρείττους, ἣν θεὸς θέλῃ: καὶ ὅ ε μηδὲ λλοὺυς αὐτῶν κρείττους, Ὧν θεὸς θέλῃ" καὶ ὁπῶς γε μηδε 
τὸ χωρίον ἡδέως ὁρῶσιν ενθα κατέκανον ἡμῶν τοὺς συμ- 

΄ὔ 

μάχους" ἐὰν δὲ μὴ ἀντεπεξίωσι, καύσομεν αὐτῶν τὰς 
κώμας καὶ δηώσομεν τὴν χώραν, ἵνα μὴ ἃ ἡμᾶς ἐποίησαν 
ὁρῶντες εὐφραίνωνται, ἀλλὰ τὰ ἑαυτῶν κακὰ θεώμενοι 

22 ἀνιῶνται. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι, ἐφη- ἀριστᾶτε ἰόντες" ὑμεῖς 

δὲ, ὧ Καδούσιοι, πρῶτον μὲν ἀπελθόντες ἄρχοντα ὑμῶν 

αὐτῶν ἔλεσθε ἥπερ ὑμῖν νόμος, ὅστις ὑμῶν ἐπιμελήσεται 

σὺν τοῖς θεοῖς καὶ σὺν ἡμῖν, ἦν τι προσδέησθε' ἐπειδὰν δὲ 
ἕλησθε καὶ ἀριστήσητε, πέμψατε πρός με τὸν αἱρεθέντα. 

Ἁ Ν “ς΄ » "ὕ᾿ Ἧ ΄- Ἂ 

283οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραξαν ὁ δὲ Κῦρος ἐπεὶ ἐξήγαγε τὸ 
’ὔ "4 ’ὔ 9 Ν Ὁ 4 ε Χ ἴω 

στράτευμα, κατέστησεν εἰς τάξιν τὸν ἡρημένον ὑπὸ τῶν 
“ δ 9. Χο 7 Ε ᾿ς ΒΩ Ν ΄ 

Καδουσίων καὶ ἐκέλευσε πλησίον αὐτοῦ ἄγειν τὴν τάξιν, 
“ἢ 32 ΕΝ Τὰ » 4 Ν ΡΥ 

ὅπως, ἐφη:. ἂν δυνώμεθα, ἀναθαρρύνωμεν τοὺς ἀνδρας. 
σ Ἀν 3 4 Ἀν 2») Ν Σ ὗ 

οὕτω δὴ ἐπορεύοντο" καὶ ἐλθόντες ἔθαπτον μὲν τοὺς ἵζα- 

οὐδ᾽ ὁ] οὐδὲ Α.α. 
ὅπου ἂν εἴη (α. ταρ᾿ Ὑ. 
τάχιστα οτῃ. 1). 

ἀπελθὼν Ὁ). ἀνακοινωσάμενος] ὅπου ἂν ἢ δα α. Ὁ. 
οὐδὲν διάφορον] οὐδέν τι διάφορόν ' τι 10. 21. ἣν 1Ὁ. 

ἄξω] ἔξω (α. σοΥ". 5. ν.γΥ. ὑμᾶς] ὑ ὑμᾶς ἐγὼ 1). τοὺς πολε- 
μίους 1: νομίσουσιν Δ.(α. ΡΥ. κατέκανον] κατέκαινον 1). ἀπέκτειναν Α.α. 
ἢν ). καύσομεν Ο. καύσωμεν Α.}.α. δηῴσωμεν Α.α. 22. ἤν] ἃ ν Α(α. 

προσδεὴ (ἴῃ ἢπθ νβιι8 δῦ ΠΟΥῚ 1η1010) ησθε 1). προσδεήσεσθε α. οἱ ἐῃ ΡΓ. 
προσδεήσησθε ἴ,. ΠΟΥΥ. ἐπειδὰν---ἀριστήσητε] καὶ ἀριστήσαντες 1). ἀριστή- 
σετε Α.Ο. ἐμὲ Ὁ. 22. ἐπειδὴ 10. κατέστησεν καὶ κατέστησεν 1). 
ἑαυτοῦ 1). ἀναθαρύνωμεν Ὁ. μὲν οπι. Α.Ὁ. 

21. ὅπως---ὁρῶσιν αἸοία βηῦ 4881] 
ΡΙΘΘΙΩἾΪΒ80Ὸ ποιήσομεν. ΝΟὴ πιυ]ῦο 
ΠΟΥ ΠΑΡ 88. ἤν ἢ. 26): Ποτέρως οὖν 
οἴει μᾶλλον ἂν φοβεῖσθαί τε αὐτοὺς καὶ 
σωφρονεῖν τὰ πρὸς σὲ, εἰ ὁρῷέν σοι 
τοὺς στρατιώτας οὕτω διακειμένους ὡς 
νῦν τε μένοντας ἂν, εἰ σὺ κελεύοις, αὖ- 

θίς τ᾽ ἂν ταχὺ ἐλθόντας, εἰ δέοι, ἄλλους 
τε τούτων περὶ σοῦ ἀκούοντας πολλὰ 
ἀγαθὰ ταχὺ ἄν σοι παραγενέσθαι---: 

Ὁ] ἃς παραγενομένους 5641 μοϑβὲ 
ὁρῷεν ἃ δοκοῖεν δηΐθ παραγενέσθαι 
ΡΟῺΙ ΟΡουογδῦ. 

22. προσδέησθε] Τη16]]. ἡμῶν. 
22. δ οῦθα τὰ ἐπιτήδεια --- ἔχοντες 

ἀοιηοηβίγαμί οαγᾶτη, 4188 ἀρταμ) (ἀᾶ- 
ἀαΐδο οὐ θη οὗ ΠΟ η θη ᾿ηΐθρυδτη δὖ- 
αι 1] ϑατη ΒΘ ΔΘ δἰπαιην, γι. 
5ΟΗΝ, 

[11] 
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͵7] ἢ ͵ὔ Ἁ Ἂ 7] ὔ Ἀ “ξο 

δουσίους, ἐδηῆουν δὲ τὴν χώραν. ποιήσαντες δὲ ταῦτα 
΄΄ “ 7 Ε 4 ᾽ 

ἀπῆλθον τἀπιτήδεια ἐκ τῆς πολεμίας ἔχοντες πάλιν εἰς 
Ἃ ἐς 

τὴν Γαδαάτου. 
3 Ἂ ς Ν Ἂ ΄ γ, 

Ἐννοήσας δὲ ὅτι οἱ πρὸς αὐτὸν ἀφεστήκοτες οντες [12] 

πλησίον Βαβυλῶνος κακῶς πείσονται, ἢν μὴ αὐτὸς ἀεὶ 
παρῇ, οὕτως ὅσους τε τῶν πολεμίων ἀφίει, τούτους ἐκέ- 

᾿ βῳ ἢ 7 Ν Φἰν ν δ δ᾽ . 

λευε λέγειν τῷ ᾿Ασσυρίῳ, καὶ αὐτὸς κήρυκα ἔπεμψε προς 

αὐτὸν ταὐτὰ λέγοντα, ὅτι ἕτοιμος εἴη τοὺς ἐργαζομένους 
τὴν γῆν ἐᾶν καὶ μὴ ἀδικεῖν, εἰ κἀκεῖνος βούλοιτο ἐᾶν ἐρ- 
γάζεσθαι τοὺς τῶν πρὸς ἑαυτὸν ἀφεστηκότων ἐργάτας. 
καίτοι, ἔφη, σὺ μὲν ἢν καὶ δύνῃ κωλύειν, ὀλίγους τινὰς 
κωλύσεις" ὀλίγη γάρ ἐστι χώρα ῇ τῶν πρὸς ἐμὲ ἀφεστη- 
κότων" ἐγὼ δὲ πολλὴν ἄν σοι χώραν ἐῴην ἐνεργὸν 

εἶναι. εἰς δὲ τὴν τοῦ καρποῦ κομιδὴν, ἐὰν μὲν πόλεμος ἡ; 
ὃ ἐπικρατῶν, οἶμαι, καρπώσεται" ἐὰν δὲ εἰρήνη, δῆλον, ἔφη, 
ὅτι σύ. ἐὰν μέντοι τις ἢ τῶν ἐμῶν ὅπλα ἀνταίρηται σοὶ ἢ 
τῶν σῶν ἐμοὶ, τούτους, ἔφη, ὡς ἂν δυνώμεθα ἑκάτεροι 

“6 ἀμυνούμεθα. ταῦτα ἐπιστείλας τῷ κήρυκι ἔπεμψεν αὐτόν. 
οἱ δὲ ̓ Ασσύριοι ὡς ἤκουσαν ταῦτα, πάντα ἐποίουν πείθον- 
τες τὸν βασιλέα συγχωρῆσαι ταῦτα καὶ ὅτι μικρότατον τοῦ 

ΤΑ υὶ τὰ ἐπιτήδεια. γαδάτου Ε.. γαδάτα Δ. 0. 
ν Α.α. αἰεὶ Α.α. οτι. Ὁ). οὕτως 

τούτους καὶ τούτους 10).6. τηρ'. ΥΤ. 

ἔχοντες Ῥοβί ἐπιτήδεια Β. 
24. καλῶς Α.Ο. ΡΥ. πήσονται Α. 
- ἀφίει οἵη. Α. ἀφίει] ἀφίη Ὁ .α. 
ἐκέλευσε Δ. σ. ἔπεμψα σι ρει. ταὐτὰ] ταῦτα Α.1).α. οι. Β. λέγων α. 
ἐᾶν Ροβί ἕ ἕτοιμος εἴη Ὦ. κἀκεῖνος καὶ ἐκεῖνος Α.(. ἐκεῖνος 1). αὐτὸν 1. 
25. ἢν] ἂν Α.Ο. κωλύεις Ἀκᾶ. χώρα] γῆ 30. ἂν οτὰ. ἃ... χώ- 
ραν) γῆν ". Ὶ ἢν }. κρατῶν 1). ἢν δὲ εἰρήνη γένηται 1). δη- 
λον ὅτι σὺ ἔφη Ὁ ἢν Ὁ. ὅπλα] ὁπλιτῶν Α.Ὁ. ρυ. 26. ἔπεμψεν 
αὐτόν] ἀ ἀπέπεμπεν Ῥ. ὡς] ἐπεὶ 19. πάντες ἴ). ἐποίουν πείθοντες] 
ἐπέπειθόν τε Δ.Ο. σμικρότατον οἷ εἰ 5. ν.Ὁ. 1). εἰς σμικρότατον Ἀ. εἰς μι- 
κρότατον (.. 

8ι: φιεσηένη, συέθην αοἱ ἠιοδϑθην αὐ- 
ἐϊριοί. δ᾽ς ἴηἴτὰ ὃ, 8, 6: Εἴς γε μὴν 
χρήματα τῇδε ἀδικώτεροι. ἈΠΔΡ. 1,0, 
τό: Εἴς γε μὴν δικαιοσύνην, εἴ τις αὐτῷ 

24. ταὐτὰ] Ν. δα 6, Ι, 25. 

τοὺς ἐργ.---ἐᾶν] Ῥβοΐαπι ΘρΤΘρΡΊΙη 
6 ῬδΓΌΘΠ 0 ΔρΡΤΙΠΟ]15. ᾿πίθι ἃτΊηδ ν61- 
ὉΠ5 Βδ]ῦθτη ἰγαηδίαίαση ἔα ἴῃ [5 
Ἰοΐαπη ᾿ΠΙΘΥ ΑἸΊΘΥΙΘΘΠΟΒ ΘΟΙΟΠΟΒ οἵ 
ΤΕρΡΘΠ] ουτιββῖθθ πηδχίπητη ΕΥ]6γ]- 
οατη [14 Ὠἰ5] [4}10ν0. Μογϑιὴ ᾿παουαχη 
ΘΠ θη) σοΙπθι ταν ΠΙΟάΟΥΒ. 2, 
86. 5ΟΌΗΝ, ὕὐδθιὶ ν. Νὴ εβϑϑιίπρ. Τύτη 
κἀκεῖνος ροδίθ]αϊ)αῦ σοηδίδιβ 885 Χο- 
ΠΟΡΠΟΗΙΙ8. Ν. δά Αμδῦ. 7, 6, 32. 

25. εἰς δὲ τὴν] (ὐδτηο γα τι8 γουθ: {ιΟ 
ἐθῃρογ 6 αμέθην 7 ιγ65 ρογοῖϊρὲὶ 5οἰθηί. 

φανερὸς γένοιτο ἐπιδείκνυσθαι βουλό- 
μενος. ὅ0ΟῊΝ, Ἐροία (ὐὑδιμθυγαυίαϑ. 

26. μικρότατον 1 ΟΙΠηΘ σμικρὸς 
ΠΠΠ6Ὸ ΧΙ ΠΗ ΠΟΒΒ ΘΒ. 2,2, 5: Ὁ, 2,4: 
ΘΟ, τῇ ΕΠ ΟΥ̓. 5: (στηπιδηξ, ΟἸαΠΕ 
12, πι ἢϊο σαοαὰθ [Ο]]Θη δῖ ἀπ Χϑυῖτη 
ΠΘαιι6 ΧΟποΟρ ΠΟΙ (τ αθπάδτη. (Ἐ- 
οοη. ὃ, 11, ΟἸ6}{. ἐν μικροτάτῳ Δ6 610 
686. τηϑητι σ. 

[13] 
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γ ω , ν᾽ “- 

27 πολέμου λιπεῖν. καὶ ὃ ̓ Ασσύριος μέντοι εἴτε καὶ ὑπὸ τῶν 
« ΄ Ν “ Ν 3. ἃ 

ὁμοφύλων πεισθεὶς εἴτε καὶ αὐτὸς οὕτω βουληθεὶς συνήνε- 
΄σ Ν 3 ψ, ἴω ΄“ Ἁ 

σε ταῦτα καὶ ἐγένοντο συνθῆκαι τοῖς μὲν ἐργαζομένοις 
δ - Ἃ Ω ω ΝΠ δῈ ΄ ΄ “- 

48 εἰρήνην εἶναι, τοῖς δὲ ὁπλοφόροις πόλεμον. ταῦτα μὲν δὴ 

“Ὁ 

30 

7 Ν ἴω 3 σ΄ ων ᾿ 

διεπέπρακτο περὶ τῶν ἐργατῶν ὁ Ἰζῦρος" τὰς μέντοι νομὰς 
“ ων Ν Χ ε ἴω Ἷ » ,ὔ “ 

τῶν κτηνῶν τοὺς μεν εαυτοῦ φίλους ἐκέλευσε καταθέσθαι, 
3 ’ 3; ων Ἔ ω 3 ἈΝ ᾽ “΄“- 

εἰ βούλοιντο, ἐν τῇ εαυτῶν ἐπικρατείᾳ: τὴν μέντοι τῶν 
" 7 5 ε Τὰ ’ 7 " 

πολεμίων λείαν ἦγον ὁπόθεν δύναιντο, ὅπως εἴη ἡ στρα- 
7 ᾿ φδςς ἀν. ΄σ "4 Ἁ Ὁ Ψ 5 

τεία ἡδίων τοῖς συμμάχοις. οἱ μὲν γὰρ κίνδυνοι οἱ αὑτοὶ 
Ἀν σι ᾽ὔ 5 7] ς δι ΝΣ σ΄ 4 

καὶ ἄνευ τοῦ λαμβάνειν τἀπιτηδεια, ἢ δ᾽ ἐκ τῶν πολεμίων 
Ἂ 7, Χ 7, , , 

τροφὴ κουφοτέραν τὴν στρατείαν ἐδόκει παρέχειν. 
3 Ἂ 3 ἜΜΕ κ᾿ τ Ε] “ 

Ἐπεὶ δὲ παρεσκευάζτο ἤδη ὁ Κῦρος ὡς ἀπιὼν, παρὴν [14] 
« ;» 3) ΄- Ν Ν σ΄. Ψ 

ὁ ΤΙ αδατας ἄλλα τε δῶρα πολλὰ καὶ παντοῖα φέρων καὶ 
5᾽ὕ ε ΕΝ 3 5) ν ὦ ΝΠ Ν 

ἄγων ὡς ἂν ἐξ οἴκου μεγάλου, καὶ ἵππους δὲ ἦγε πολλοὺς 
5 7, ΄ ε ΄“ ε 7] - 5» “ἢ Νὰ ἐν 5 

ἀφελόμενος τῶν εαυτοὺ ἱππέων οἷς ἡπιστήκει δια τὴν ἐπι- 

βουλήν. ὡς δ᾽ ἐπλησίασεν, ἔλεξε τοιάδε. Ὁ Κῦρε, νῦν 
μέν σοι ἐγὼ ταῦτα δίδωμι ἐν τῷ “παρόντι, καὶ χρῶ αὐτοῖς, 
ἐὰν δέῃ τι" νόμιζε δ᾽, ἔφη, καὶ τἄλλα πάντα τἀμὰ σὰ 
53 2) Ἀ “ἤ τ. ΤΩ͂Ν ἩΥ 1.7.6 5 Ὁ ΓΕ ὁ: “- 

εἰναι. οὔτε γὰρ ἐστιν οὐτ ἐσται ποτέ ὅτῳ ἐγὼ ἀπ ἐμοῦ 
᾽ 7 ἈΝ ΘΕ ΟΝ [ Η 5 ϑῸ, ὧν ἐν ΒΩ Χ 

φύντι καταλείψω τὸν ἐμὸν οἰκον᾽ ἀλλ᾽ ἀνάγκη, ἐφη, συν 
3 ν σ᾿ σι 3 ω Ν ς ἊΨ ἣν Ἂς 

ἐμοὶ τελευτῶντι πᾶν ἀποσβῆναι τὸ ἡμέτερον γένος Καὶ 
ΕΣ ἃς -. 7 53 “ 5) 7 δ ὮΝ ἊΝ 

ὄνομα. καὶ ταῦτα, ἐφη. ὦ Κῦρε, ὀμνυμὶ σοι θεους, οἱ καὶ 

μὲν οπη. Δ. σ. ργυ. 2ὃ. διεπ. ροϑύ 
μὲν ἑαυτοῦ) υ ἴῃ τὰϑ. (. ἦγεν ΡῈ: 

δύναιντο] "8... εἴη] ἡ ἢ Α.Ο. στρατιὰ 1).α. ΤΥ] τὰ ἐπιτήδεια. 
στρατιὰν 1). 20. ὁ κῦρος ἤδη 10. γαδάτης :. τε] γε Δα. δὲ 
ἦγε] γε εἰ δὲ ἦ 8.ν.τ. Ὁ. ἠπιστήκει] ἐφειστήκει Α. Ὦ. ΘΟΥΤ.» α. 20. ἔ- 
λεξε τοιάδε] ἔλεξεν ὧδε 1): ἐγὼ ταῦτα Ἡ. ἔγωγ᾽ αὐτὰ Α. σ. ἐγὼ ἄγω ταῦτα 1).., 
ΟΥΉ1580 δίδωμι, οἵ ἸΏΟΧ ἵνα ἐν τῷ π. χρῶ, 568 ΡΥ. χρῇ. ἄν τι δέῃ 10. γἀβδη 
τὰ ἐμὰ 10. ὅτῳ ὅτε 6. ρΡγ. ἀποσβεννῦναι (.Μ. 21. τοὺς θεοὺς 1)͵ 

2ῆ. εἴτε καὶ ὑπὸ] εἴτε ὑπὸ Ὦ. 
ἐργατῶν Ὦ. μέντοι] δὲ [).(. 5. ν.7. 

28. νομὰς κτηνῶν 6ἸοΙῦ ρτορθβδ ρΡ6- 
ΘΟΟΤΙΠῚ ΔΥΠΠΘΏΓΟΥ ΙΠ] 16 ΡΑΒΟΘΏ ΙΗ. 
5ΟΗΝ. Απῃδ0. 2, 5, 2: Νομαὶ πολ- 
λαὶ βοσκημάτων. ΠοΒγοὮϊο βοσκή- 
ματα. 

εἰ βούλοιντο] ]Ἰλποιῦτι8 ΒΟΟΙΟΥΙΠΩ 
ῬΟΥΤΩΙΒΙῦ δὐπηθηΐα οἵ ρϑοονὰ βὺ8 60η- 
ΘΎΘΡΆΓΘ 1η ΤΟΡΊΟΠΘΙΩ ΟΥΤῚ ΔΓΠῚ18 ΟΟΟτ- 
Ραΐδιῃ 1 ̓ατιθ ααᾶϑὶ ἴῃ ἰοοο ταΐο ἄδθρο- 
ΠΟΘΙ, καταθέσθαι, αὐτὰ ᾿ῃΐογοα Ποβύμπιτη 
δυτηθηΐα ὉΠπαΊαιι6. ΘΟ ΟἸ]ουθ σαν οἵ 
ῬΓΘθθ Ἰοοο μαδογθηίαρ. Ὑδἰβίκῖτβ 
ΒΘη ΘΠ Π8ΠῚ ἸΟΟἹ ἤδηῸ 6588 ριιίαθαΐ : αἱ 
ΒΟΟΘΙΟΤΌΠῚ [ἢ 818 ασ]Β6 16 αἸ ΠΟ Π6 Ῥᾶ806- 

γϑῖ, πθαθ δᾶ γῸ8. ΘΟ Π8. Παθ6- 
ὙἌΘΙΌΓ ; σΟΠΙἃ 6Χ ὨοϑΟ60 ῬΓΟΙΆΪΒΟΊΒ, 
ἀπη4 6. αἰήδαιια ροβϑϑί, ρβοιιθβ ΔὈ]ρ6- 
τού. ΒΟῊΝ. Βθοῖθ. ομηθια 18. 
“Ἑαυτῶν σοτηρτθῃθπαιϊ Ῥοῦβαβ ΘΟΥΌΤη- 
418 Β0Ε108. 

λεία διιπηΐ δυταθηΐα 'π ΠΟΒΟ απ ΔΡῪΪΒ 
Ραβουὶβ ραϊαηῖα. 5ΟΗΝ, Ομ ρθ- 
ηἰΐ. Θὔϊατῃ μας. 6, ου: ᾿Εσβαλόντες 
ἐς τὴν Θυρεᾶτιν λείαν τῶν Λακεδαιμο- 
νίων πολλὴν ἔλαβον. ἩΠΠ͵ΤΟΗ. 

20. τὴν ἐπιβουλὴν 5. 495 5: 
21. ταῦτα---ἔπαθον] ἢ, 2, 28. 
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Ἐπ ΄ Ἂ 5 ΄ ΄ »ὕ » ΔΝ 9 5 
ὁρῶσι πάντα καὶ ἀκούουσι πάντα, οὔτε ἄδικον οὗτ᾽ αἰ- 

Ν 5 Χ δ 9 9 Ν 57 ἣν ΒΩ ᾿ σ“ 

σχρὸν οὐδὲν οὐτ εἰπὼν οὔτε ποιήσας ἔπαθον. καὶ ἀμα 
σ΄ Υ ’ Ἀ ἴω 7 Ν᾿ 5 ὮΝ 

ταῦτα λέγων κατεδάκρυσε τὴν ἑαυτοῦ τύχην καὶ οὐκέτι 
ἊΝ 7 ἴω 

ἐδυνηθὴ πλείω εἰπεῖν. 
58. “Καὶ ὁ Κῦρος ἀκούσας τοῦ μὲν πάθους ᾧκτειρεν αὐτὸν, [15] 

ἔλεξε δὲ ὧδε. ᾿Αλλὰ τοὺς μὲν ἵππους δέχομαι, ἐφη: σέ 
τε γὰρ ὠφελήσω εὐνουστέροις δοὺς αὐτοὺς ἢ νῦν σοι εἶχον, 
ὡς ἔοικεν, ἐγώ τε οὗ δὴ πάλαι ἐπιθυμῶ, τὸ Περσῶν ἱἵππι- 

Ἂ “- ,ὕ δ 7 "Α Ν 3 

κὸν θᾶττον ἐκπληρώσω εἰς τοὺς μυρίους ἱππέας" τὰ ὃ 
ἄλλα χρήματα σὺ ἀπαγαγὼν φύλαττε, ἐστ᾽ ἂν ἐμὲ ἰδῃς 

ἔχοντα ὥστε σοῦ μὴ ἡττᾶσθαι ἀντιδωρούμενον᾽ εἰ δὲ 
πλείω μοι διδοὺς ἀπίοις ἢ λαμβάνοις παρ᾽ ἐμοῦ, μὰ τοὺς 

33 θεοὺς οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἂν δυναίμην μὴ αἰσχύνεσθαι. πρὸς [τ6] 
ταῦτα ὁ Γαδάτας εἶπεν, ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν, ἔφη, πιστεύω 
σοι" ὁρῶ γάρ σου τὸν τρύπον' φυλάττειν μέντοι ὅρα εἰ 

34 ἐπιτήδειός εἰμι. ἕως μὲν γὰρ φίλοι ἦμεν τῷ ᾿Ασσυρίῳ, 

καλλίστη ἐδόκει εἶναι ἡ τοῦ ἐμοῦ πατρὸς κτῆσις" τῆς γὰρ 

μεγίστης πόλεως Βαβυλῶνος ἐγγὺς οὖσα ὅσα μὲν ὠφε- 
΄- 57 ἃ "4 ’ ΄σ 4 

λεῖσθαι ἐστιν ἀπὸ μεγάλης πόλεως, ταῦτα ἀπελαύομεν, 
[χά ἙΝ - 5 ΄Ὰἃ, 5 “ 7 3 δ 

ὅσα δὲ ἐνοχλεῖσθαι, οἴκαδε δεῦρ᾽ ἀπιόντες τούτων ἐκποδὼν 
Φ τι 5 τ  ΚΩΣΝ ΓΙΣ “- σ“ 3 Ν Ν 
μεν. νῦν ὃ ἐπεὶ ἐχθροί ἐσμεν, δῆλον ὅτι ἐπειδὰν συ 
3 ΄, Ν 3 ΜΝ ϑ “ ΝΕ 5 σ Ων 
ἀπέλθῃς, καὶ αὐτοὶ ἐπιβουλευσόμεθα καὶ ὁ οἶκος ὅλος, καὶ, 

53 ΄“ , γὰ Ἂ » δ Ν ᾿. 

οἶμαι, λυπηρῶς βιωσομεθα ὅλως τοὺς ἐχθροὺυς καὶ πλησίον 
ὅ᾽ 7 ς “κι ΄σ σι  " 53 , 

3δέχοντες καὶ κρείττους ἡμῶν αὐτῶν ὁρῶντες. τάχ οὖν εἴποι 

ἀκούουσι πάντα] ἀκούουσιν 1). οὔτε αἰσχρὸν] οὐδὲ αἰσχρὸν Δ. οὐδ᾽ αἰ- 
σχρὸν α. εἰπὼν] ὦ ἴῃ 110. ἢ)., 4] ρΓ. οἰϊδτη οὔτ᾽ ἐποίησας. τὴν αὐτὸς αὐ- 
τοῦ [9).. αὐτὸς ριιποῦ]5 ποίδηβ ἰπῇτϑ ΡΟΒ118. ἠδυνήθη Α.Οα. ἐδυνάσθη Ὁ. 
32. οἰκτρῶς τηρ. Ο. εὐνουστέροις] τοῖς εὐνουστέροις ἃ. ἢ] οἱ ααα. 1).α. 
5. Τ. οἱ 1{Μ. ΄“΄ οὗ] ὃ Α.6. ΡΓ. οὖν Ὁ. ἐπιθυμῶν 1). ἐπεθύμουν 6. 8. ν.Υ. 
τοῦ---ἰππικοῦ 10. περσῶν] τῶν περσῶν Ε. ἐκπλήσω Ώ. ἱππεῖς Α.α. 
ΟΟΥΤ. ἱπποῖς ἃ. ὈΓ. σὺ ἀπαγαγὼν] συναπαγαγὼν Α.Οα. οοΥ. συναπα- 
γὼν ἃ. ργ. φύλαττε] ἔφη δα. Ὁ. ἐμὲ] με), ἔστ᾽ α. εἰδῆς 
Α.}. ργ. . δοὺς }. οἶδ᾽ ὅπως] οἶδα πῶς Α.α. ὑπ γαδάτης 1}. 
ἔφη οτη. Ὁ. ὅρα εἰ] ἔφη ἄρα 1). σοΥὟ. ἄρα ῬΥ. ἄρα 5.γ. τ. α. 44. καλ- 
λίστη δὴ Ὁ. ἐκποδῶν Α.}).α. ὅλως Ομ. 10. 25. τις εἴποι Ὁ). 

21. πάντα---πάντα] Οοηξ, (ὐοτητηθπί. τοτό. 
1, 4,18. ΖΕΤΙΝ. 32. ᾿Αλλὰ δέχομαι ΕΙΣ 

ἐδυνήθη] Τῃ ἴοτπη!β ἐδυνήθην εὐ ἐδυ- εὐνουστέρους ἢ νῦν σοι εἶχον] Οοηΐ. 
νάσθην ἰΐα. Ἰαδππί 1011 ΧΘΠΟΡ ΠΟ 8, μ, 4, 20: 1)θηη βίῃ. Ῥ- 225, 8. Τὸν 
αὖ οἰἴδτη ἈὉῚ ἴῃ ἐδυνάσθην σοπνγεπιτηῦ τειχισμὸν, ὃν σύ μου διέσυρες. 
(ν. Βοιιπθιαοῦ. 86 Ἥ. ἝΟΥ᾿. 2. 5..52) 44. οὖσα] (ὐομπῖ. ἐφεπομένη 6, 2, 2 
[4116γ6 νἀθαηῦαγ, τ ΠΥ] ΤΑΊ ΟΥ̓ τη, ὅλως] ΝΙΒῚ ὁχΧ ὅλος πείιτῃ, οὕτη 
αὯ6 αυϊριι8 Ε]Πη58161. δα ϑόορη. (4. Τ. λυπηρῶς σοπ]πηροπάμμηῃ. 



ῷδ50 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒ ἹΝΩ͂Τ, ΟΥΕΙ 

τις ἄν. τί δῆτα οὐχ οὕτως ἐνενοοῦ πρὶν ἀποστῆναι; ὅτι; 
ὦ Κῦρε, ἡ ψυχή μου διὰ τὸ ὑβρίσθαι καὶ ὀργίζεσθαι οὐ 
τὸ ἀσφαλέστατον σκοποῦσα διῆγεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦτο κυοῦ- 
σα, ἀρά ποτε ἔσται ἀποτίσασθαι τὸν καὶ θεοῖς ἐχθρὸν καὶ 
ἀνθρώποις, ὃς διατελεῖ μισῶν, οὐκ ἦν τίς τι αὐτὸν ἀδικῇ, 

46 ἀλλ᾽ ἐάν τινα ὑποπτεύσῃ βελτίονα ἑ εαυτοῦ εἶναι. τοιγαροῦν, 

3 

οἶμαι, αὐτὸς πονηρὸς ὧν πᾶσι πονηροτέροις ἑαυτοῦ συμμά- 
χοις χρήσεται. ἐὰν δέ τις ἄρα καὶ βελτίων αὐτοῦ φανῇ, 
θάρρει, ἔφη, ὦ ἸΚῦρε, οὐδέν σε δεήσει τῷ ἀγαθῷ ἀνδρὶ 
μάχεσθαι, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος τούτῳ ἀρκέσει μηχανώμενος, ἕως 
ἂν ἔλῃ τὸν ἑαυτοῦ βελτίονα. τοῦ μέντοι ἐμὲ ἀνιᾶν καὶ σὺν 
πονηροῖς ῥᾳδίως, οἶμαι, κρείττων ἔσται. 

9 ΄ “- ΚΑ ’, 2, δ, - Ψ, 

Ακούσαντι ταῦτα τῷ Κύρῳ ἐδοξεν ἄξια ἐπιμελείας [17] 
Ψ Ἂν 53 3 27) 53 7 Ἀ Χ 

λέγειν" καὶ εὐθὺς εἶπε, Τί οὖν, ἐφη, ὦ Γαδάτα, οὐχὶ τὰ 
μὲν τείχη φυλακῇ ἐχυρὰ ἐποιήσαμεν, ὅπως ἄν σοι σᾶ ἢ 
χρῆσθαι ἀσφαλῶς, ὁπόταν εἰς αὐτὰ ἴῃς" αὐτὸς δὲ σὺν 
ἡμῖν στρατεύει, ἵνα ἣν οἱ θεοὶ ὥσπερ νῦν σὺν ἡμῖν ὦσιν, 

Ὁἷ Ἁ “ ΟἹ ᾿ Ἁ Χ “. σὰ Χ « 7] 

οὗτος σὲ φοβῆται, ἀλλὰ μὴ σὺ τοῦτον ; ὃ τι δὲ ηδὺ σοι 
« ΄“ σι “σ᾿ Ο ἡ Ἁ 7 57 Ν ε “ 

ὁρᾶν τῶν σῶν ἢ ὅτῳ συνὼν χαίρεις, ἔχων σὺν ἑαυτῷ πο- 
ρεύου. καὶ σύ τ᾽ ἂν ἐμοὶ, ὡς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, πάνυ χρήσιμος 

τί] καὶ τί Ὁ. οὐχ οὕτως] ταῦτα οὐκ Ὦ. αἰεὶ Δ.6α. κύουσ᾽ Α.α. 
κύουσα 10. ἀποτίσεσθαι Α.(. «:σ ἴῃ 1. Ὁ. διατελεῖ] ιατεὰ ἴῃ 110. Ὁ. 
ἀδικήσῃ Ὁ ἦν }. αὐτοῦ 10. 46. αὐτοῦ 10. ξυμμάχοις α. 
ἣν 10. ἀρκέσει τοῦτο 1). ἕως ἂν ἕλῃ Ἰὼ... ἕως ἀνέλῃ Α. α. ὡς ἀπολέ- 
σει Ὁ. συμπονηροῖς Α. σὺν τοῖς πονηροῖς 1). 37. τῷ κύρῳ ταῦτα 9. 
ἄξια τηρ΄. τ, 1). ἰσχυρὰ 10. ἐποίησας 1).6.. σΟΥΤ. σα] σῶα Δ.6. οἵα. Ὁ. 
7] εἴη :. αὐτὸν 1). εἴης Ὁ. ργ. ΤΛΌΥΪ στρατεύη. φοβεῖται 10. 
ἢ] ἢ ἢ Α.α. ἑαυτῷ ] ἐμοὶ . ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ] ὥς γέ μοι δοκῶ Δ.α. 
ὡς ἐγὼ δοκῶ .1). πάνυ] πάνυ ἂν Ὦ. 

35. τί δῆτα] Οοηΐ. 7. 5, 46, 8ο. (0. 12, 4: Ὅστις μέλλει ἀρκέσειν, 
ὙΠ ῳ ψυϊραίππη ταῦτα ἐννοεῖσθαι 

δδῦὺ σοηβι θυ πδθο, πὖ ἴῃ ΔΠΔ. 2,1 
4.1: Ταῦτα ἐννοούμενοι καὶ ἀθύμως τ ΩΣ 
τες. [Ι͂ἄθπὶ ρῬ]δηο οβί ἐνθυμοῦμαι ταῦτα 
2, 4, 55 Ἰριάοθῃ. 5ΟΗΝ. 

κυοῦσα) 81 ΠΌΤῚ ΧΟΠΟΡΠ ΟΠ 5. Ὠἰς 
οὐ 8101 σοηβοηθπηῦ ἴῃ δεοθηΐιι θᾶγυ- 
ἴοπο, Οἰγοθτη ΠΘχ πη 18ΠΔ 40 ΞΟΠ Π6Ι- 
ἄδγο Ῥοβίξιαπη ῬγΓδο γθ μ τι τὴ 6586 ἃρυα 
ΔΗ ποτο8. ἀοοθηΐ απὸ Ροϑὲ Βυἵί- 
ΤηϑηΠΌτα αἸοία βιυιηΐ τη 68. δίθρῃ. 

46. Μυ]ραγθηη αἰ. ΠΟ ]Ο θη 6ΟΥ- 
ΤΟΧΙ, ΒΒ. ]αῖο σοτητηδίθ ροϑί ἀρκέσει. 
[τὰ ΘΏΪΠῚ ΒΌΡΓΑ 4) 5, 44: Οὔτε ἐγὼ 
ἀρκέσω ὑμῖν πράττων πρὸ ὑμῶν. (}"- 

ὅταν ἐγὼ ἀπῷ, ἀντὶ ἐμοῦ ἐπιμελούμενος. 
5ΟΗΝ,. 

τοῦ ἀνιᾶν] (ἀρηϊν! οὐ ᾿ηΠηϊΐο 
Ἰάποῦ 516 αὖ ἀΥΠου]π8 ΡΥ ὥστε τοῦ] 
ΡοΒβιῦ, θχθιηρθῖα 8114 πο Ἰοοο οοπη- 
Ῥᾶγανὶς Μαίηϊς Οὐ. δ. ρΡ4ο, 2. Ηϊὸ 
ἰδῖηθη τοῦ ἐμὲ ἀνιᾶν κρείττων ὩΪὮ]] 
4186 αθδηη δυνατὸς ἐμὲ ἀνιᾶν. 

σῶα] σᾶ 5ογ)οηάπτη νἹ θυ] ΑΟἸΧΙῚ 
Ριοῖ. δὰ Απηδῆ. ρ. ἴχ. Δ οσδθαιμ 
[ουΐαββθ πο ᾿πἰθ]]θούππι οὐαὶ 10)., 
τιῦ 4111 ΟΠ ΠΡυὶ ροβὺ σώματα Ἡ. α΄. 
1,1, 24. 

ὥς ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ] ΠΟ νι 6586 

Ρουδυδοη! 06] 5, 2,21, οἱ, ΠῚ σῶφρόν 

ὙΡΝ 
ὌΜΕΟΝ 

͵ Ψ. 

ΣΝ κΥ ἢ ω ἢ 
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ΕΣ ᾽ , Ὡ“ Ἂ 7] 7 3 ᾿ς “΄“" 

48 εἴης, εγὼ τε σοὶ ὅσα ἂν δύνωμαι πειράσομαι. ἀκούσας ταῦ- 
τα ὁ Γαδάτας ἀ ἀνέπνευσέ τε καὶ εἶπεν; ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη, δυναί- 
μην ἂν συσκευασάμενος φθάσαι πρίν σε ἐξιέναι: 2 βούλομαι 

Ἂς 

γάρ τοι, ἔφη, καὶ τὴν μητέρα ἄγειν. μετ᾽ ἐμαυτοῦ. Ναὶ 
μὰ Δί, ἔφη, φθάσεις μέντοι: ἐγὼ γὰρ ἐπισχήσω ἕως ἂν 

39 φῇς καλῶς ἔχειν. οὕτω δὴ ὃ Γαδάτας ἀπελθὼν. φύλαξι ι8] 
μὲν τὰ τείχη σὺν Κύρῳ ὠχυρώσατο, συνεσκευάσατο δὲ 
πάντα ὁπόσοις ἂν οἶκος μέγας καλῶς οἰκοῖτο. ἤγετο δὲ καὶ τῶν 
ἑαυτοῦ τῶν τε πιστῶν οἷς ἤδετο καὶ ὧν ἠπίστει πολλοὺς, 

’ὔ Ν ᾿ ΄- 3 Χ Ἁ 

ἀναγκάσας τοὺς μὲν καὶ γυναῖκας ἄγειν, τοὺς δὲ καὶ ἀδελ- 
Ἂν ,ὔ ’ὔ Υ ᾽ὔ Ν δ 

4οῴας, ὡς δεδεμένους τούτοις κατέχοι αὐτοὺς. καὶ τὸν μεν 
΄ Ἂς ΄- ΄- Ν 7 2 

Γαδάταν εὐθὺς ὁ Κῦρος ἐν τοῖς περὶ αὑτὸν ῃει ἔχων καὶ 
“σι “ Ἂ ζω 5 

ὁδῶν φραστῆρα καὶ ὑδάτων καὶ χιλοῦ καὶ σίτου, ὡς εἴη ἐν 
΄- ᾽7ὔ ᾿ῃ 

τοῖς ἀφθονωτάτοις στρατοπεδεύεσθαι. 
3 δὶ ’, [4 ἊΝ -“ ᾿ 

Ἐπεὶ δὲ πορευόμενος καθεώρα τὴν τῶν Βαβυλωνίων [19] 
Χ Ν ὮΝ ἕξ τ τν [ δὲ Ὰ 3 5 ΝΟΣ Ν “- 

πολιν καὶ ἐδοξεν αὐτῷ ἡ ὃδος ἣν ἤει παρ αὑτὸ Το τεῖχος 
Α ᾽ὔ Ν 4 Ν ν᾿ », 5 Υ̓ » 

φέρειν, καλέσας τὸν Γωβρύαν καὶ τὸν Γαδάταν ἡρῶτα εἰ 
Υ̓ ἣν ᾽7 Ἁ ΄- , “ 

42 εἴ) ἄλλη ὁδὸς, ὧὦστε μὴ πάνυ ἐγγὺς τοῦ τείχους ἀγειν. καὶ 
ἀπὸ Ἂς ἣ 3 ᾽ὔ Ν ΄᾿ νγῈ 

ὁ Γωβρύας εἶπεν, ᾿ἰσὶ μέν, ὦ δέσποτα, καὶ πολλαὶ ὁδοι" 
ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽ : ἔφη. ᾧμην καὶ βούλεσθαι ὦ ἂν σε νῦν ὅτι ἐγγυ- 
τάτω τῆς πόλεως ἄγειν, ἵνα καὶ ἐπιδείξαις αὐτῷ ὅτι τὸ 

58. γαδάτης Ὁ. δυ- 

41 

ἐγώ 1} ἔγωγέ Δ.α. ὅσα ἂν] ἡ ὡς ἐὰν 00. 
ναίμην νῦν δυναίμην ;". μετ᾽ ἐμαυτοῦ ἀγαγεῖν μετ᾽ ἐμαυτοῦ μετ᾽ αὖ- 

τοῦ α.. ᾽ἐμ 5. Υ. Τ. μετ᾽ ἐμοῦ 1.. ἔστ᾽ ἂν καλῶς σὺ ΤᾺΣ ἔχειν 1)., 5641 σΟΥΡ. ἴΠ 
δοοθηΐα ΒΌΡΟΓΙ οἵ η, Ὁ] αἰγουτηΗ͂. τηαΐαϊ 1ῃ ΟΊ ΆΥΘΠΙ. 230. γαδάτης . 
ἐφύλαξε---κύρῳ ἃ ἃ ̓ ὠχυρώσατο Ὁ. ἂν οτὴ. Ὁ. καλῶς οἴη. 10. οἷς ἠπί- 
στει πολλοὺς αὐτῶν 1). ἀδελφοὺς Α. Ὁ... ῬΓ.. ἃς 5.0ν.Ὁ. 40. γαδάτην }. 
εὐθὺς οτα. Ὁ). ἐν] σὺν Ὦ.Ὁ. 5.ν.γτ. αὐτὸν Α. αὐτὸν Ὁ.α. ει ἔχων] 
ἔχων εἴη Ὦ. ἤει ἴῃ 11. σ. ἐν αὶ ὈΓ. [οτίδββθ εἴη. εἴη] ἀνεὶ 10. 1. 6. αἰεὶ, ταὖ ἀεὶ 

δβδί ἴὴ Φαυπίϊηδ. καὶ σίτου οτη. Α.6. στρατεύοιτο 1). 41. κα- 
θώρ α ). παρὰ τὸ 0. γαδάτην 1). ἄλλη ὁδὸς εἴη ;. πάνυ πλη- 
σίον ἄγειν τοῦ τείχους 1): 42. φόμην Α.α. ὅτι ἐγγύτατα ἄγειν τῆς 
πόλεως 10. ἵνα ἐπιδείξης Ὁ. ἐπιδείξαις Ι,. ΟΟΥΤ. αὐτοῖς 1). αὐτὸ (. 
ῬΙ.» αὐτοῖς 8... Γ΄. ὅτι---πολὺ] καὶ τὸ στράτευμα ὅτι ἤδη σοι πολύ Ὁ. 

μοι δοκεῖ διαπράξασθαι ἴῃ δοκῶ οοΥ- Β.ΠΉΠῈΓ οἷς οἰκεῖται σκηνὴ καλῶς, τ] 
Τατηραηΐῦ ΠΟΠΏΕ]]1, ΗΠ. ατ. 6, 2, 30: 
ΒΙ ΓΑΙ Π ΟΡ ῸΘ Ἰηΐρα 7, 5, 25. νΕ] δύκεῖ ἡ ἣ 
πόλις 1 1ῃ δοκῶ. Οτανῖυβ οἰϊδτη Ὑ ϑοῖ. " 
2. ἴῃ ὡς ἐμῇ δόξῃ. 
οὐδὸς ὐκλ ΤΉ06ΠΠρ6 χρήσιμος εἶναι. 

28. μέντοι] Εδδὶ ΔΙΠΓΠΊΔΉΓ15, ὑο7Ὸ. 
5ΟΗΝ. 

30. φύλαξι ὀχυροῦσθαι Ιάθτη ααοάᾶ 
ϑηΐθα φυλακῇ ἐχυρὰ ποιεῖν. ΞΟῊΝ, 

καλῶς οἰκοῖτο 1 τι) 4, 5, 20; 

ΡΆΠΘΙΡμ5. καλῶς [οτηΐϊβϑυσῃ ἴῃ Ἦ. οἱ 
8115] πο το ααϊ. ΒΟΗΝ, ϑδεᾶ Ἰΐὰ 
ΒΘ 1115. Χρη. εὖ, καλῶς οἰκεῖν. 

τούτοις) ΝΝ,αυΐΟ ρϑποα αἸοϊ[αΓ. 
4ο.εὐθὺς  Βοτία888 πῖο φᾳοαμΕ, τ 4.1, 

223 2, 0.5 Δα αϊύσπη 80 ΠΌταρῖο, ρϑυιΐοι- 
αὰθ 1,6, 9. 

φραστῆρα] 1485 ἴῃ ν. εἶχε. δὲ τού- 
τους ὁ κι ὁδῶν φραστῆρας---χιλοῦ. 

42. αὐτῷ ΑΒΒΥΤΙΟ. 
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φῦ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΚ ΓΝΞΊΤ. ΟΥ̓ΒῚ 

στράτευμά σου ἤδη πολύ τέ ἐστι καὶ καλόν' ἐπειδὴ καὶ 
ὅτε ἔλαττον εἶχες προσῆλθές τε πρὸς αὐτὸ τὸ τεῖχος καὶ 
ἐθεᾶτο ἡμᾶς οὐ πολλοὺς ὄντας" νῦν δὲ εἰ καὶ παρεσκευα- 
σμένος τί ἐστιν, ὥσπερ πρὸς σὲ εἶπεν ὅτι παρασκευάζοιτο 
ὡς μαχούμενός σοι, οἶδ᾽ ὅτι ἰδόντι αὐτῷ τὴν σὴν δύναμιν 
πάλιν ἀπαρασκευότατα τὰ ἑαυτοῦ φανεῖται. 

Καὶ ὁ Κῦρος πρὸς ταῦτα εἶπε, Δοκεῖς μοι; ὦ Γωβρύα, [20] 
θαυμάζειν ὅτι ἐν ᾧ χρόνῳ πολὺ μείονα ἔχων στρατιὰν 
ἦλθον, πρὺς αὐτὸ τὸ τεῖχος προσῆγον" νῦν δ ἐπεὶ πλείονα 

44 δύναμιν ἐ ἔχω, οὐκ ἐθέλω ὑ ὑπ᾽ αὐτὰ τὰ τείχη ἄγειν. ἀλλὰ μὴ 
θαύμαζε' οὐ γὰρ τὸ αὐτό ἐστι προσάγειν καὶ παράγειν. 
προσάγουσι μὲν γὰρ πάντες οὕτω ταξάμενοι ὡς ἂν ἄριστοι 
εἶεν μάχεσθαι: καὶ ἀπάγουσι δὲ οἱ σώφρονες ἣ ἂν ἀσφα- 

45 λέστατα, οὐχ ἢ ἂν τάχιστα ἀπέλθοιεν. παριέναι δὲ ἀνάγκη 
ἐστὶν ἐκτεταμέναις μὲν ταῖς ἁμάξαις, ἀνειργμένοις δὲ καὶ 

΄σ- ὔ ’ 7 

τοῖς ἄλλοις σκευοφόροις ἐπὶ πολύ. ταῦτα δὲ πάντα δεῖ 
7 “- ς ΄ ΄“- σι 

προκεκαλύφθαι τοῖς ὁπλοφοροις καὶ μηδαμῇ τοῖς πολεμίοις 
Ἄν δ Ο Ν 7 ΡΣ ς 53 

46 γυμνὰ ὅπλων τὰ σκευοφόρα φαίνεσθαι. ἀνάγκη οὖν οὕτω 

ἐπεὶ 1). προσήλθετε πρὸς 1). προῆλθες Α.α. ΡΥ. ἐθεῶντο Ὁ). ἃ. 
ΒΩν. Τ. εἰ καὶ] καὶ εἰ Ὦ. τι] τις Ὁ. πρὸς σὲ εἶπεν (α. οΟΥΓ. πρὸς σὲ 
εἰπεῖν Α.Ὁ. ργ. προεῖπεν Ὁ. παρασκευάσαιτο Ὁ. σοι ΟΥἿΠ. ". ὅτι} 
ὅτι ὡς Δ.Ε. 

’ Α 3 

σκεύαστα τὰ αὐτοῦ 1}. 

πλείω δύναμιν ἔχων :. 
καὶ 10. 

ἄριστα Θἴδτη διε ΔΑ. 
ΘῈ16488. 
ῬΟΗΪ δ] 488. 
ἀμάξαις α. 
ἀνειργμένοις ϑυϊᾶθο Υ. 

Τάδτη οἵη. ἐστιν. 

ὅτε ἔλαττον εἶχες---ὥΦσπερ πρὸς σὲ 
εἶπεν) 5, 3, 5 εἴ 6. 

ἀπαρασκευότατα) Δ. ἈΠ) 2. 7. ΤῊΣ 
44. τὸ αὐτὸ] ταὐτὸν ϊο αὖ 1, 5, 4; 

Β, 2, 26, οἷ ΒΘΙΏΡΕΙ ϑδηΐβ νος Δ]6 πὶ 
ΒΟΙΊΡ515856 νἀθίυν Χοπορἤοη, πὶ Οοιη- 
ἸπΠ6πΐ, 5, 7, 4, ΛΠ. Τ. 5,.2. (ΘΙ ΘΓΠΣΩ 
ΤΕΒΡΟΠ ἀθηΐ ἸηΐΘΓ 88 προσάγουσι μὲν--- 
παριέναι δέ. 

45. ἀνειργμένοις ἐπὶ πολύ] ῬΥΟΡΙΟΥ 
ΔΗρ αΒ[185 νἹΔΤτιτὴ 1η ἸΟΠΡΊΤη 566] (θητι6 
ἈΡΎΠΘΩ ΘΟΙΏΡΌ]805 ΠἸσοτ νἹἀοίτιν. δα 
Ἰὰ απ ΥἹΧ τα αἸο] ροὐαποτγι, σὴ 
ἀνειρμένοις, τιῦ συνεῖρον 651 7. 

προσάγουσι---ἐπὶ πολὺ δυϊάδθν. Προσάγειν. 
ταξάμενοι. ὡς] οἱ παραταξάμενοι ἣ ἣ δυϊαδβ. 

καὶ ἀπάγουσι δὲ] ἀπάγουσι μέντοι 1). παράγουσι δὲ 
45. δὲ ἀνάγκη] ἀνάγκη δὲ Α.α. ΡΙ.» οὐ ααὶ Ροϑβί παριέναι ΘΟΟ]ΟΠ 

δοκεῖ ΒΆΡΕΙ δέ ἐστιν Ὁ. 
ἀνειργομένοις Α.α.Μ. δυϊάαβ. ἀνειργμένοις 1). ο ΒΆΡΕΙ γμ Υ. 

δὲ δεῖ πάντα 10. 

ἀπαρασκευαστότατα ἑαυτοῦ Α.Ο. ργ., δΔἀαϊῖο Βιν. ταῦ" ἀπαρα- 
42. ᾧ ᾧ μὲν Ὁ. προσήγαγον Ὦ. νῦν δὲ 

44. ἀλλὰ γὰρ μὴ θαύμαζ ἔφη }. καὶ} τε 
ἅπαντες οὕτω 

ἄριστοι εἶεν] οἴωνται ἄριστα :. 

ἐκτεταγμέναις Ὠ. 

δὴ ροϑβί δὲ 5. ν. 8]. τῇ. 1.. 

Θποϊποάο εἰρμένος ἴῃ ἢ. (ὐΔ]]Π]ΠΠΔ ΟΠ] 
ρΡαα 5060]. ΝΙΟΔ ΠΥ ΑἸθχ. 432: ᾿Αμ- ᾿ 
φί τε κέβλην εἰργμένος ἀγλίθων οὖλον 
ἔχει στέφανον, ἰῬΘη.16}].}8 ἢ. 140, 
ΒΟΥ ὕπΠΔ τηθιηογαῦ, σατο εἰρμένον 
ΒΟ Θηαπη, οἱ ἤοτῃ. 1]. Εἰ, 80, 5610]. 
γιοῦ. ναγιθίαίθηι ἐερμέναι ῬΥῸ ἐεργμέ- 
ναι. Μαυτοίαβ αποα ΘΟΠ] ΘΟ: ἀνειμένοις 
ΠΟῚ ΟΟηνθηϊΐ, Πρῆῖθ ἀνοιγομένοις, 
αποα ργρρθηΐ Ὠ. οὐ αἰδὲ οοὐϊοο5 θγο- 
αἀφὶ. Οὐῃῖ. ααἴοπ Ὧθ μος Ἰοσο δη- 
ῃοῦ. δα ϑουιρίι. τοὶ τα]. οα, 'ΓατΊς. 
ΝΟ]. 2, Ρ. 288. 

ΡΌΨ. 



“Ὡρ
 Ἶ 

[18.ν. ΟΑΡΟΊΥ. φδῶ 

, αἰτῖς Ἂν ἧς τ Ν ΧΝ ’ , λ 

πορευομένων ἐπὶ λεπτὸν καὶ ἀσθενὲς τὸ μάχιμον τετάχθαι 
3 ᾽ ΄σ “-“ 

εἰ οὖν βούλοιντο ἀθρόοι ἐκ τοῦ τείχους προσπεσεῖν πῇ: 
σ“ ᾿ ΩΝ 7 

ὅπῃ προσμίξειαν, πολὺ ἂν ἐρρωμενέστερον συμμιγνύοιεν 
΄σ' Υ “ Ν ἃ " 

47 τῶν παριόντων καὶ τοῖς μὲν ἐπὶ μακρὸν πορευομένοις 
ε 7 - » σ΄ Α ἈΝ 

μακραὶ καὶ αἱ ἐπιβοήθειαι, τοῖς δ᾽ ἐκ τοῦ τείχους βραχυ 
48 πρὸς τὸ ἐγγὺς καὶ προσδραμεῖν καὶ πάλιν ἀπελθεῖν. 

ἡ 

ἢν δὲ μὴ μεῖον ἀπέχοντες παρίωμεν ἢ ἐφ᾽ ὅσον καὶ 
᾿ 

νῦν ἐκτεταμένοι πορευόμεθα, τὸ μὲν πλῆθος κατόψον- 
«ε “ Ν Ἁ ἴω Ἂ 4 “ 7 

ται ἡμῶν, ὑπὸ δὲ τῶν παρυφασμένων ὅπλων πᾶς ὄχλος 
δεινὸς φαίνεται. ἣν δ᾽ οὖν τῷ ὄντι ἐπεξίωσί πη, ἐκ πολ- ΠΝ Ξ ΞςἩὺ τ τρὸ σν 
λοῦ προορῶντες αὐτοὺς οὐκ ἂν ἀπαράσκευοι λαμβανοί- 
μεθα. μᾶλλον δὲ, ὦ ἄνδρες, ἔφη, οὐδ ἐπιχειρήσουσιν, 
ὁπόταν πρόσω δέῃ ἃ ἀπὸ τοῦ τείχους ἀπιέναι, ἣν μὴ τῷ ὅλῳ 
ὑπολάβωσι τοῦ παντὸς κρείττους εἶναι' φοβερὰ γὰρ ἡ 
ΕῚ ὁ 3 Ἂ, Ν “Ὁ 53 ΕἸ ἐν “-7͵ 3 ἴω ΄σ΄ 

φδοἀποχώρησις. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ εἶπεν, ἐδοξέ τε ὀρθῶς τοῖς [21] 
ἴω 7, 5 ’ὔ γ ὔ 

παροῦσι λέγειν καὶ ἦγεν ὁ Γωβρύας ὡσπερ ἐκέλευσε. 
Ἁ Χ ᾿ ΄σο 7 ον Ν 

παραμειβομένου δὲ τὴν πολιν τοῦ στρατεύματος ἀεὶ τὸ 
ὑπολειπόμενον ἰ ἰσχυρότερον ποιούμενος ἀπεχώρει. 

᾿Επεὶ δὲ πορευόμενος οὕτως ἐν ταῖς γιγνομέναις ἡμέραις 
ἀφικνεῖται εἰς τὰ μεθόρια τῶν Σύρων καὶ Μήδων, ἔνθενπερ 
σ ΄- Χ 5, “ β “ ἃ Ν 

ὥρμητο, ἐνταῦθα δὴ τρία ὄντα τῶν Σύρων φρούρια, ἕν μὲν 

5] 

46. οὕτως Α. μαχικὸν 1). μ Ἑσοτῖ. 6. βούλονται Α.α. ρτ. βούλοιντο 
ἐκ τοῦ τείχους ἁθρόοι πῃ προσπεσεῖν ἢ. ποῖ Δ.Ο. οἴχῃ. ἢ. προσμίξειε Α.α. 
ΘΟΥΤ. 8.6. Τ΄. πρόσμίξαιεν 1). ΘΟΥΤ.,» 4] ὈΓ. [ογίαββθ προσμίξειε. πολλῷ }. 
ἂν Οτη. ἐρρωμενεστέρων Α. α. ΡΓ.- ἐρρωμενεστέρως ἙΟΟΥΤ. μιγνύειν 
Α.α. 41. μακρῷ 1) αἱ οτη. Β.).α. αἱ πιβοήθειαι Α. τοῖς] 

᾿ τοὺς Ὦ. τὸ] τοὺς Ὁ. ἀνελθεῖν (α. οοΥν. [.. ἐπελθεῖν ᾿Γ. 48. ὁπό- 
σον 1). κατόψονται ἡ ἡμᾶς γοϑύ ὅσον 864. Α.(. καὶ νῦν---ἡμῶν οτη. Α.(. τηρ..Τ΄. 
παρυφασμάτων Β. μένων ἴῃ 111. 1. 49. ἂν δ᾽ οὖν Α.Α. οὖν ἴῃ Π|. α. ἢν 
δ᾽ ἄρα καὶ 1)... τηρ. τ 
σ. τὴρ ἔφη ὦ ἄνδρες Ὁ. 

50. καὶ ὃ γ. ὥσπερ ἐκέλευσεν ἡ ἡγεῖτο 10. 
ρότερον Α. οὐ αὶ τὴν πόλιν τηρ΄. γτ. α. 
ἀσσυρίων [).(. πῃρ. τ. ὅθενπερ 1). 

46. ἐπὶ λεπτὸν] Πρδοίθ (ὐδιμθσδυίαβ : 
ΏΘΟ6586 δῦ ΟΥ̓ΔΠΘΒ τη] τ ΘΧΙΘΠ ΠΟΤῚ 
αἀΘὈ} 1]. 5ΟΗΝ. 

48. ἀπέχοντες) Α ΒΔΌΥ]ΟΠΘ. 
πᾶς ὄχλος δεινὸς φαίνεται], Α Τὸ 

ΡΙΘΘΒΘΗΪΙ ἢ ΘΟΙΠΙΠΠΠΘΙ) ΒΘ θη τὰ 
αβΠθοΐθη8, τοῦ 2, 3, 2, ΠΟῊ αἰχ! φανεῖ- 
ται, αὖ ΔϊτηΔανοτγ (ὐδτηθυαυῖαβ. (ὐοηξ. 
ΠΙρράτοῆ. 6, 6. 

409. φοβερὰ] ὕππι φοβερὸν Ζειηῖα8 
οοηΐονὶ Ἡ. αν. 5» 83» 7. ἴα. 6, 18, 
ἀπρονόητον ἡ ὀργή. ΠοΥ. 6, 9, ὁ πό- 

τῷ ὄντι] οὕτως ἰ ἰόντων 1). α. τηρ΄. Υ. 
ἐπιχειροῦσιν 2. 

ὑπολόβωσι τοῦ παντὸς] πίστεώς που πάντως 1). 

πῃ) σιωπῇ 
ὅταν 10. ἂν Α.α 
φοβερὸν 1)1.6. Ἐς νοῪ; 

τοῦ π. δὲ στρ. τὸ ὑ. αἰεὶ ἰσχυ- 
51. εἰς] πρὸς Ὁ. σύρων] 

ὥρμητο Πουεϊπῖα8Β. [00] ὡρμᾶτο. 

λεμος φοβερόν. 
51. Σύρων] ἘΕΙΔΠῚ ΒΌΡΓΥΘ 2, 3: 22, 

ΑΒΒΥΓΙΟΒ. ΠΟΙΏΙηδνΙῦ ΧΘΠΟΡΠΟΉ, 461 
Ἰοσυμη ΠΟ Το ϑριοῖῦ. [π|τ8 γΕῸ 6. 5» 
22. ΟΥ̓ ᾿ΓοΥΙη ΡΥῸ ΑΒΒΥΤΙΒ ΠΟΠῚ1- 
πδηΐαγ. 5ΟΗΝ. 

ὡρμᾶτο)  . δα Απδῦ.1, το, τ. ὕδθι 
τηΐθυ αὐγατηααθ, πὖῷ ἀραα ΤΏ. 8, 76, 
ναναύαν ἴῃ 1 γ158. Ξθα ὥρμηντο ΟΥΠΠ6Β 
ἩΠ ἘΠῚ ὁ..21 14. ἘΠ νι ο86. ὁ. 5. Ζο. 
ἔνθαπερ---ἐξωρμήσατο Ρῖο ἔνθενπερ--- 
ἐξώρμητο. 



ΠΕ ὃν 
Ἣν 

04. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝΡΤ᾿΄. ΟΥ̓ΒῚ 

αὐτὸς τὸ ἀσθενέστατον βίᾳ προσβαλὼν ἔλαβε, τὼ δὲ δύο 
φρουρίω φοβῶν μὲν ἰἀῦρος, πείθων δὲ Γαδάτας ἔπεισε 
παραδοῦναι τοὺς φυλάττοντας. 

Κκαῷ. ΒΕ. 

᾿Επεὶ δὲ ταῦτα διεπέπρακτο, πέμπει πρὸς Κυαξάρην καὶ 
ἐπέστελλεν αὐτῷ ἥκειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ὅπως περὶ 
τῶν φρουρίων ὧν εἰλήφεσαν βουλεύσαιντο ὅ ὁ τι χρήσαιντο, 
καὶ θεασάμενος τὸ στράτευμα καὶ περὶ τῶν ἄλλων σύμ- 

βουλος γίγνοιτο ὅ τι δοκοίη ἐκ τούτου πράττειν; ἐὰν δὲ 
κελεύῃ, εἰπὲ, ἔφη, ὅτι ἐγὼ ἂν ὡς ἐκεῖνον ἴοιμι στρατοπε- 

α δευσόμενος. ὁ μὲν ἄγγελος ᾧχετο ταῦτ ἀπαγγελῶν. ὁ 
δὲ Κῦρος ἐν τούτῳ ἐκέλευσε τὴν τοῦ ̓ Ασσυρίου σκηνὴν, 
ἣν Κυαξάρῃ οἱ Μῆδοι ἐξεῖλον, ταύτην κατασκευάσαι ὡς 
τσ: Τῇ τε ἄλλῃ κατασκευῇ ἣν εἶχον καὶ τὼ γυναῖκε 

εἰσαγαγεῖν εἰς τὸν γυναικῶνα τῆς σκηνῆς καὶ σὺν αὐταῖς 
τὰς μουσουργοὺς, αἵπερ ἐξηρημέναι ἢ ἦσαν Κυαξάρῃ. οἱ μὲν 

αὐτὸς] αὐτῶν 0. 
δύω Α.α. γαδάτης 10. 
στράτευμα 1). περί τε τῶν 1). 
50. Τ' γίγνοιτο] γένηται Α.α. 
ἐὰν] ἢν Ὁ). κελεύῃ] ἧς 8. 0 Ὁ. α. 
ΟΟΥΥ. ἢ οὐ ν ΒΌΡΕΥ ὦ Υ. ἔγνων ὡς ἂν Ι.. 

2. μὲν] μὲν δὴ 2. τοπεδευσάμενος α. 
ἀπαγγέλων Π.Ε. ᾿ἐπαγγελὼν ᾿- 
γαδάτην τὴν τοῦ ἀσ. 1). 
ξάρῃ ἐξ. Ζομδταβ. (ὑΟ 1668 ̓ κυαξάρει. 
σκευῇ Α.Οα. Ζομαῖδϑ. εἶχε 0. 
γυναῖκα Α.1). οοττ. (. Ζομπαγᾶβ. 
ὨΔΙΔΒ. κυαξάρει Δ.Ο. 

φρουρίω) Βαρεγνδοιαχη. ΟὐΟηΐ, 7, 
1 27: Καὶ οὕτω δὴ προσῇσαν τρεῖς 
φάλαγγες ἐπὶ τὸ “Κύρου ΕΤ ἐμμη; ἡ 
μὲν μία κατὰ πρόσωπον, τὼ δὲ ὃ ὕο, ἡ 
μὲν κατὰ τὸ δεξιὸν, ἡ δὲ κατὰ τὸ εὐώνυ- 
μον. Εϊ οὔηϊδιῦ Ζοηδταβ Ρ. 1ρύ Β: Τὸ 
μὲν ἕν αὐτὸς προσβαλὼν καὶ βιασάμε- 
γος, τὰ δὲ δύο φοβῶν κ. τ. λ. 

πείθων ἔπεισε) 6, 4. τϑ: Εἰ δὲ τῷ 
ὠθοῦντες ἐξώσειν πιστεύουσιν. 8, 4,0: 
᾿Αλλ᾽ ὑπακούων σχολῇ ὑπήκουσα. Οοηΐ. 
ΘΔ 5, Π» 22. 

2. ἀπαγγελῶν] Υ. δα Η. 6. 2, 1, 
20. Λμδῦ. 7.1, 32: Οἱ μὲν ταῦτα ᾧ- 
χοντο ἐροῦντες. 

ἐκέλευσε] Οααί ἴῃ οὐταπᾶο 
Οὐγαχϑῦὶθ ἰαθοπδο]Ο Ἠ1]180 [8856 
Ρατίοβ ν] ἀθηίαν; 56 1 {11 ΘῊΪΠ) 8, 3; 

προσβαλὼν βίᾳ Ὁ). 
1. διεπράξατο 1). 

χρήσονται Ὁ. 
δοκοίη] ἃ ἂν δοκοίη Α.α. 

προσλαβὼν (. ΡΥ. ΘΟΙΤ. 8.Υ. Γ΄ 
ἐπέστελε ἥ ἥκειν αὐτὸν Ὁ. 

καὶ] καὶ ὅπως .(α. 
τούτων 10. 

, « Ἃ 

ἐγὼ ἂν ὡς] ἔγνωσαν Ἀ. ἔγνω ὡς ἂν ἢ), 
“ἷ ὟΝ ἿΝ ἴοιμι] ἰὼν Α.1). οοτῖ. ἃ. στρα- 

ἀπαγγελῶν] ἀπαγγέλλων Α. α. 
ὁ δὲ κῦρος ἐκέλευσεν (ἐν 8.5.7.) τούτῳ τὸν 

ἣν κυαξ. 0. κυαξ. ἣν Α.Α. ἣν οἱ Μῆδοι τῷ κυα- 
βέλτιστα] κάλλιστα 1). παρα- 

τὼ 1). ΟΟΥ̓. 1. τὸ ΡΥ. τῷ Δ. (α. Ζοπανδϑ. 
αὐταῖς 1). ΡΥ. αὐτῇ σοΥΥ. ταύτῃ Α.α. Ζο- 

οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραττον : Π66 Ἰηρἃ 5, 
55 38, τηθηῦο ἢἰ Οδααΐδο, τ|01] γαχὰ- 
ΤΘ8. ̓ πἀποιῦαῦ ἴῃ τὰ θαυ πδουλαι. ΒΟῊΝ, 

ἣν Κυαξάρῃ) Ῥτοπογηϊηῖβ αὖ ἢϊο ἴῃ 
Δ... ροβῦ πουῆθη ΡΟΒι1 ΘΧ θη ρ]ὰ Ρο6- 
[ΔΥΌτΩ, ΡΙ]αιοΪΒ, Ῥαιβδηϊθο, αὐ} δα 
ΤῊΘ5. δίθρῃ. ν. οΟς, νο]. 5.» Ρ.- 2270 Δ, 
ααϊθιι8 4]1ὰ ᾿Ιοοῦ δαιάθυθ δ] οσαση. Α- 
Ρυα Χοπορομίθιη ααστα ἀπαπη ΒΟς 
510, ΘΙ ἣν ἔοΥῦα556. ΟΥ̓] Β811Π} δῦ ΒΡΘΥ- 
Βουιρύπιῃ ἀθῖπαθ {γα ηβροβιύαχη θϑῦ, ΠΟῚ 
τη] πιπῃ οἱ {τ]θύδπη. 
κατασκευὴ ΒΘΙΩΡΘΙ ΧΟΠΟΡΠΟΙΙΙ Θϑῦ η- 
ΒΘ ὑπ τὴ οἴου ὨΔΙΠΘΗ παρασκευὴ 

ἈΡΡαγαΐιβ, Ἰτη Ρυ]η}}8. Ὀ6]]Π1008. 5ΟΌΗΝ. 
τὼ γυναῖκε 1 ΟΥγαχαῦ! Ρ]υγ68. (6 

ΡΓΘΘἃ τη] γοι] 88 [8886 θχοιηΐδβ ὕ68- 
αν Βαργδ 4. 5, 582. ΝΈΕΙΝΙΚ, 



ΓΙΒΥΎ ΓΟΑῬΟΎΥ. δῦ 

3 δὴ ταῦτ᾽ ἔπραττον. ὁ δὲ πεμφθεὶς πρὺς τὸν ἰζυαξάρην [5] 
ἐπεὶ ἔλεξε τὰ ἐντεταλμένα, ἀκούσας αὐτοῦ ὁ Κυαξάρης 

ἔγνω βέλτιον εἶναι τὸ στράτευμα μένειν ἐν τοῖς μεθορίοις. 
Ν Ν ε ᾿ ω ΝΥ " “σ᾿ Ὄ 3 

καὶ γὰρ οἱ ἸΪέρσαι οὗς μετεπέμψατο ὁ ἰζῦρος ἧκον" ἦσαν 
Ν ΄ 7] σ΄ σ΄ “ν᾿ “- 

4 δὲ μυριάδες τέτταρες τοξοτῶν καὶ πελταστῶν. ὁρῶν οὖν 
Ν ᾽ὔ ᾽7ὔ μὴ ἊΣ Χ Ἔ “Ἃ 

καὶ τούτους σινομένους πολλὰ τὴν Μηδικὴν, τούτων ἂν 
5 7 Υ “ ἌΧ ,ὔ “{ Ψ 

ἐδόκει ἥδιον ἀπαλλαγῆναι ἢ ἄλλον ὄχλον εἰσδέξασθαι. ὃ 
Ν ᾿ς ΤΎςς ΄- 7ἷ Ἂ Ν , Ν 

μὲν δὴ ἐκ Περσῶν ἄγων τὸν στρατὸν ἐρόμενος τὸν ἴζυα- 
’ὔ Ν Ἃ 7 Ν 3) 7 ΄“- 

ξάρην κατὰ τὴν ἵύυρου ἐπιστολὴν εἴ τι δέοιτο τοῦ στρα- 
τοῦ, ἐπεὶ οὐκ ἐφη δεῖσθαι, αὐθημερὸν, ἐ ἐπεὶ ἤκουσε παρόντα 
Κῦρον, ᾧχετο πρὸς αὐτὸν ἄγων. τὸ στράτευμα. 

5 Ὁ δὲ Κυαξάρης ἐ ἐπορεύετο τῇ ὑστεραίᾳ σὺν τοῖς παρα- 
μείνασιν ἱππεῦσι Μηδων᾽ ὡς δ᾽ σθετο ὃ Κῦρος προσι- 
͵ ἈΝ Χ Ἂ “- “ ς Ἷς ἊΝ 

ὄντα αὑτον, λαβὼν τοὺς τε τῶν ἰἱερσῶν ἱππέας, πολλοὺς 
327 ΒΩ ι Ν᾿ Ψ, ζ, Ν ΧΝ Ρ] 7 

δὴ ὄντας, καὶ τοὺς ηδους πάντας καὶ τοὺς Αρμενίους 
Χ ε 7 “ 7, ’ Ν τ 

καὶ τοὺς Ὑρκανίους καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων τοὺς εὐιπτ- 
ποτάτους τε καὶ εὐοπλοτάτους ἀπήντα, ἐπιδεικνὺς τῷ Κυα- 

6 ξάρῃ τὴν δύναμιν. ὁ δὲ Κυαξάρης ἐπεὶ εἶδε σὺν μὲν τῷ [3] 
Κύρῳ πολλούς τε καὶ καλοὺς κἀγαθοὺς ἑπομένους, σὺν 
ἑαυτῷ δὲ ὀλίγην τε καὶ ὀλίγου ἀξίαν θεραπείαν, ἄ ἄτιμόν τι 

αὐτῷ ἔδοξεν εἶναι καὶ ἄχος αὐτὸν ἔλαβεν. ἐπεὶ δὲ καταβὰς 

ἀπὸ τοῦ ἵππου ὁ Ἰζῦρος προσῆλθεν ὡς φιλήσων αὐτὸν 
Ἂ “ ’ὔ 7 Ἁ Ἂ, “ωώ 

κατὰ νόμον, ὃ ζυαξάρης κατέβη μὲν ἀπὸ τοῦ ἵππου, ἀπε- 
,ὕ ΄ὕ ΧΦ 3 7 ᾿ Ἂ 7 ν χ 53 

στράφη δέ: καὶ ἐφίλησε μὲν οὗ, δακρύων δὲ φανερὸς ἦν. 
3 γς με ε ΄σ. Ἀ . 37 - 7] 5 ͵΄ 

γέκ τούτου δὴ ὁ Κῦρος τοὺς μὲν ἄλλους πάντας ἀποστάν- 
ον τῇ 3 ᾿ 4 ΒΝ ἣν ͵ “ 

τας ἐκέλευσεν ἀναπαύεσθαι: αὐτὸς δὲ λαβόμενος τῆς δε- 

,8: κυαξάρη ἃ. ὁκκ. αὐτοῦ Ὁ. ἐν τοῖς] αὐτοῖς Ὁ. οἱ ἐν 5.0.1.» ἐν αὐτοῖς [,. 
τέταταρες 1). 4. τούτους] τοὺς Α.(. σΟΥΥ. 5... Τὶ ἀπαλλαγῆναι 
μᾶλλον 84α. 1). στρατεύματος . Εἰ ΤῊ ὋΝ ἐπορεύετο ;. μήδων 
ἱππεῦσιν . τῶν περσῶν] πέρσας Ὁ. πάντας] παρόντας Α.α. καὶ 
τοὺς ὑρκανίους οἵη. Α.α. πιρ. Τ. ξυμμάχων ἃ. τε καὶ εὐοπλοτάτους ΟΠ. 
Α. καὶ εὐοπλοτάτους ἃ. τηρ. Τ. ἀπήντα] λαβὼν ταα. 10. ἐπιδεικνὺς] καὶ 
ἐπιδείκνυσι Ὁ). κυαξάρει Α.Ο. 6. κἀγαθοὺς] καὶ “ἀγαθοὺς ΠΟαΙς668. 
συνεπομένους Ὦ). σὺν ἑαυτῷ καὶ αὐτῷ Ὁ. ἔδοξεν αὐτῷ 1). ὁ κῦρος 
ἀπὸ τοῦ ἵππου Ὁ). ἦλθεν Ὦ. φιλήσων η ἴῃ 11. Ὁ. ἐφίλησεν οὗ Δ. 
φανερῶς 10. ργν., αὐ νΙάειατ. η. δὴ] δὲ Ὁ. ἅπαντας 1). ἀναστάν- 
τὰς πα: δουτ. 5. ν. Υ- ἀναπαύσασθαι 1). 

8. ἹΤέρσαι 4.-..51. Ῥγοτη. 3 δὲ αι. ἩΠΤΟΗ. 
4. ἥδιον---μᾶλλον]) Οοηΐ. δα 2, 4.1ο. Εἰς εὐοπλοτάτους] Τηΐτα 6, 2, 4: 

5ΟΗΝ, δεὰ οχίσιδ ἢϊο αἰ οτίὰϑ ἤδδῆ. “Οσὼς αὐτοὶ ξξαστοὶ φανοῦνται καὶ εὐο- 
Ὁ ΠἰργῖΒ. “Ἥδιον 50] ΠῚ 8.0. πλότατοι καὶ ἱππικώτατοι. 

ἐπιστολὴν] Μαπαδίιμη, αὐ ΖΒοἢ. 6. κατὰ νόμον] Ν. 81 1, 4, 28. 



ὃ 

950 ΧΕΝΟΡΠΗΟΝΤῚΞΚ ΙΝΘἍΤ΄. ΟΥ̓ΒῚ 

΄“ σ΄ ν κ Ν 3 Ν ΕῚ Ἂ, “ « ΄σ΄ 5᾽ 

ξιᾶς τοῦ ζυαξάρου καὶ ἀπαγαγὼν αὐτὸν τῆς ὁδοῦ ἔξω 
« Ν 7] 7 ΄“ ΄ι 7 « . ΩΝ 

ὑπὸ φοίνικάς Τιμοαν. ΤΘΡΥΤΕ Μηδικῶν. πίλων υποβαλεῖν 

ἐκέλευσεν αὐτῷ καὶ καθίσας αὐτὸν καὶ παρακαθισάμενος 
εἶπεν ὧδε. 

5 Ν “- “- 53 “ 7 

Εἰπέ μοι, ἔφη, πρὸς τῶν θεῶν, ὦ θεῖε, τί μοι ὀργίζει καὶ 
Υ Ν ς σ΄ “ “ ,Σ 3 σ᾿ εἶ ς 

τι χαλεπὸν ὁρῶν οὕτω χαλεπῶς φέρεις ; ἐνταῦθα δὴ ὁ 
᾽7ὔ [γ4 3 σι “ιν Χ 

Κυαξάρης ἀπεκρίνατο, Οτι, ὦ Κῦρε, δοκῶν γε δὴ ἐφ᾽ 
ΘΟ » 5 “ Ἁ “ 

ὅσον ἀνθρώπων μνημὴ ἐφικνεῖται καὶ τῶν πάλαι προγόνων 
καὶ πατρὸς βασιλέως πεφυκέναι καὶ αὐτὸς βασιλεὺς νομι- 
ὥδρμενος εἶναι, ἐμαυτὸν μὲν ὁρῶ οὕτω ταπεινῶς καὶ ἀναξίως 
ἐλαύνοντα, σὲ δὲ τῇ ἐμῇ θεραπείᾳ καὶ τῇ ἄλλῃ δυνάμει 

9 μέγαν τε καὶ μεγαλοπρεπῆ παρόντα. καὶ ταῦτα χαλεπὸν 
μὲν οἶμαι καὶ ὑπὸ “πολεμίων “παθεῖν, πολὺ δ᾽, ὦ Ζεῦ, χαλε- 

πώτερον ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἐχρὴν ταῦτα δ εν ἐγὼ μὲν 
Ν “ Χ “Χ ἣΝ “ “-“ - Ἃ 

γὰρ δοκῶ δεκάκις ἂν κατὰ τῆς γῆς καταδῦναι ἥδιον ἢ 
5 “ Ψ Ν ΝΙ 05 “-“ δΝ 3 Ἂν » - 3 ᾷ 

ὀφθηναι οὕτω ταπεινὸς καὶ ἰδεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐμοῦ ἀμελη- 
3 ἴω 3 7 3 Ἂν, σι σ΄ “᾽ 

σαντας καὶ ἐπεγγελῶντας ἐμοί. οὐ γὰρ ἀγνοῶ τοῦτο, ἐφη, 
ὅτι οὐ σύ μου μόνον μείζων εἶ, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐμοὶ δοῦλοι 
ἰσχυρύτεροι ἐμοῦ ὑπαντιάζουσί μοι καὶ κατεσκευασμένοι 
εἰσὶν ὥστε δύνασθαι ποιῆσαι μᾶλλον ἐμὲ κακῶς ἢ παθεῖν 

« οἷ ΄“ 7] “ ἊΝ τ ΄“ τ ’ Ὶ 

ὑπὸ τῶν δακρύων, ὥστε καὶ τὸν ζῦρον ἐπεσπάσατο ἐμ- 
ἊΣ ΄ ΔΓ ΜΘ 7 5 Ἁ Χ Ν 7 

πλησθῆναι δακρύων τὰ ὄμματα. ἐπισχὼν δὲ μικρὸν ἔλεξε 
᾽ σι 

τοιάδε ὁ ἴζῦρος. 
9 ἈΝ “ Ἀ 53 ’ὔ » σι 

Αλλὰ ταῦτα μὲν, ὦ Κυαξάρη, οὔτε λέγεις ἀληθῆ οὔτε 
“- ᾿ 3 5 “ “ , 

ὀρθῶς γιγνώσκεις, εἰ οἴει τῇ ἐμῇ παρουσίᾳ Μηδους κατε- 

τοῦ" τῆς Ὁ. κυαξάρους ".α. ΘΟΥΥ. 8. . Γ.» 4] ἢϊο τηρ'. τί διαφέρει 
ἀνὴρ ἀνδρός. καὶ οἵη. ). πίλων] ἀπ (Βααυϊδαν ᾿ογὰ Θγα88) ἐλῶν 1). Ρ1., 868 
Ῥυπούπηῃ ροβίζυτη Βα α οὕ ΤΥ. Θοσθηῦα8 ΒΌΡΘΓΙ ἐ, ΘΓΑΒ115 ΒΌΡΟΓ ὦ. ὑποβάλλειν 1). 
παρακαθιζόμενος }. εἶπεν] ἤρετο :. ὃ. ΓΔὈ0Υ] ὀργίζῃ. οὕτως Δ. 
ὁ οἵη. Ὁ). ἀπεκρίνατο] αὐτῷ λέγει τοιάδε 10. ὅτι] ὅτι ἔφη 10. ὅσων 
Α. οἱ 6. ργ., υἱὐ νΙαοίαγ. ἀφικνεῖται Α.α. πεφυκὼς 1).(. 5. ν.Ὑ. 
ὁρῶν Α.α. οὕτως Α. ὨΪϊο οἵ 9. 9. χαλεπώτατον 1). δοκῶ] δοκῶ 
ἔφη 10. ἥδιον δῦναι 1). ἐμοὺς οπ. 319. καὶ οὔ. 1). ἐπιγελῶντας 1. 
μεῖζον (α. σΟΥΓ. 85. ν.7. εἰ) ἡ 19. ΡΥ. ἰσχυρώτεροι 1. ῬΓ. ὑπαντιά- 
ζουσι] ἀπαντῶσι Δ.Ε. τ.» 568 ὑ 8. ν.7.Ψ καὶ κατεσκευασμένοι εἰσὶν ἑκατε- 
σκευασμένοι [)., Ἰῃδοτγῖο ΠΟΙ ε οὗ κὶ Τ. γ. το. ὁ οἵη. α. ὦ κυαξάρη] 
ἔφη ὦ θεῖε 1). ἀληθῶς 1). 

7. τῶν Μηδικῶν πίλων] Π θυ. αν. 4, 9. κατὰ τῆς γῆς καταδῦναι] Υ. δὴ 
1, 80: Ὑποτιθέντων αὐτῷ τῶν θερα- Αμδῦ. 7,1,.20. 
πόντων ῥαπτὰ, ἐφ᾽ ὧν καθίζουσιν οἱ ὑπαντιάζουσι)] ΒΥ Ο 8: Ὕπαν- 
Πέρσαι μαλακῶς. τιάζει, ὑπαντᾷ. Οὐοηῖ. 4, 2, 18, 

[4] 

3...}5 “- " σι ,ὔ Χ Ψ, σ΄ “- 

το ὕπ᾽ ἐμοῦ. καὶ ἅμα ταῦτα λέγων πολὺ ἔτι μᾶλλον ἐκρατεῖτο [5] 



τ ον κα ἐν ἐδ 957 

Υ̓ Ἵ ΄ Ν 3 ἃ ω “ Α, 7 

11 σκευασθαι στε ἱκανοὺς εἶναι σὲ κακῶς ποιεῖν. τὸ μέντοι 
ἃς » ΄ . ΄ "5.7 Ὰ , 

σε θυμοῦσθαι οὐ θαυμαζω" εἰ μέντοι γε ἀδίκως ἢ δικαίως 
» “ 7 , ΄ι 

αὐτοῖς χαλεπαίνεις, παρήσω τοῦτο" οἶδα γὰρ ὅτι βαρέως 
“δ 

ἂν φέροις ἀκούων ἐμοῦ ἀπολογουμένου ὑπὲρ αὐτῶν τὸ 
μέντοι ἄνδρα ἄρχοντα πᾶσιν ἅμα χαλεπαίνειν τοῖς άρχο- 
μένοις, τοῦτο ἐμοὶ δοκεῖ μέγα ἁμάρτημα εἶναι. ἀνάγκη γὰρ 
διὰ τὸ πολλοὺς μὲν φοβεῖν πολλοὺς ἐχθροὺς. ποιεῖσθαι, 
διὰ δὲ τὸ πᾶσιν ἅμα χαλεπαίνειν πᾶσιν αὐτοῖς ὁμόνοιαν 

τιφἐμβάλλειν. ὧν ἕνεκα, εὖ ἴσθι, ἐγὼ οὐκ ἀπέπεμπον ἄνευ 
Ε ΄- ’ὔ 7 Ἕ: ΄, ἣν δ Ὗ 

ἐμαυτοῦ τούτους, φοβούμενος μὴ τι γένοιτο διὰ τὴν σὴν 
Ἂν Ψ ’, ς ΄ι Ἂ ΄σι Ὄ 3 Ἁ “" 

ὀργὴν ὃ τι πάντας ἡμᾶς λυπήσοι. ταῦτα μὲν οὖν σὺν τοῖς 
ἴω σ΄ ἵ ΄- 35) δι Ἁ 

θεοῖς ἐμοῦ παρόντος ἀσφαλῶς ἔχει σοι τὸ μέντοι σε νο- 
2 σι Ὁ ,Ὁ ΄- » ΄“- σι » Ἧ ΩΝ σ΄ 7] 

μίζειν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικεῖσθαι, τοῦτο ἐγὼ πάνυ χαλεπῶς φέρω, 
“- Ὡ , Ν “ νὴ 

εἰ ἀσκῶν ὅσον δύναμαι τοὺς φίλους ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ 
“ 5, » ᾽ Ἷ “ 3 ἮΝ 5 Χ 

13 ποιεῖν ἔπειτα τἀναντία τούτου δοκῶ ἐξεργάζεσθαι. ἀλλὰ 
Ἂ » Χ Ψ 5. ἄπο δ » Ν » Υ͂ » 3 ᾿ 

γαρ, ἐφη, μὴ οὕτως εἰκῇ “ημᾶς αὕτους αἰτιώμεθα" ἀλλ, εἰ 
Ν 7, σ΄ 5 Ἂ » 3 σ΄ 

δυνατὸν, σαφέστατα κατίδωμεν ποῖον ἐστι τὸ παρ ἐμοῦ 
5» ὕἤἍ Ν Ἄ, » ͵7 ΄’ ε ΄ 5, ε 

ἀδίκημα. καὶ τὴν ἐν φίλοις δικαιοτάτην ὑπόθεσιν ἔχω ὑπο- 
’ Ἁ Ἂ ἴω Νν Ν ζ “- 

τιθέναι" ἐὰν γὰρ τί σε φανῶ κακὸν πεποιηκῶς, ὁμολογῶ 
5 ΄“- Ν ᾽ὔ Ἁ ᾿Ἶ Ν Ὗ 

ἀδικεῖν" ἐὰν μέντοι μηδὲν φαίνωμαι κακὸν πεποιηκὼς μηδὲ 
Ἂν 3 ἣν λ 18 , Ἁ να ἐς ΚΜ: σι 5 

βουληθεὶς, οὐ καὶ σὺ αὖ ὁμολογήσεις μηδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδι- 
ἊΝ ἣν κε 

14 κεῖσθαι ; ; ᾿Αλλ᾽ ἀνάγκη, ἐφη. ᾿Ἐὰν δὲ δὴ καὶ ἀγαθά σοι 
πεπραχὼς δῆλος ὦ καὶ προθυμούμενος πρᾶξαι ὡς ἐγὼ 
πλεῖστα ἐδυνάμην, οὐκ ἂν καὶ ἐπαίνου σοι ἄξιος εἴην μᾶλ.-. 

ὥστε ἱκανοὺς εἶναι σὲ] σοι ἱκανοὺς εἶναι Α.(., 564 εἴ Βι1061 οἱ Γ΄ . θυ- 
μοῦσθαι] καὶ φοβεῖσθαι «6. 1). μέντοι γε] μέντοι 1). διμάίων ἢ ἢ ἀδί- 
κως 1}. ἐχαλέπαινες . ἂν οἴη. Δ. φέρης σ. ἔμοιγε 10. τὸ 
πολλοὺς μὲν φοβεῖν] μὲν τοῦτο Α.Ο. ρζγ. ἅμα πᾶσιν 12. ἡ τὴ! 
οὕνεκα Δ.α. ἕκα 5. ΘΌΙΕ. 9. γι, οὐχὶ 1). γένοι ῬρΥ: σον Υ" 
σὴν οτη. α. ἕξει 10. χαλεπῶς πάνυ 1). ἐναντία 1). τούτω Ο, 
15. μὴ πὶ. ΔΑ... 5. ν. Γ᾿ ὁποῖον 0. ἐγὼ ὑποτίθεμαι [). ἣν 1). σεὴ 
σ᾽ ἐγὼ 10. ὁμολογῶ---πεποιηκὼς οτη. 10. ὁμολογήσης Ὁ Ρτ. ἀλλ᾽ 
ΟΠ]. 14. ἢν Ὁ. ἀγαθὰ πεπραγώς σοι ὡς ἐγὼ] ὁπόσα : 
ὙὙΠΗΝ, α. 8.ν. τ. Πὰν ογαϑιῦ Πα] δηΐθ ε. 

11. μέντοι γε] Υ. δα 1, 6, 8. 
12. ὧν ἕνεκα] ΓΑΡτογυτη νατϊοίαϊαβ 

ἔουίειββθ οὐΐδεο οχ οὗ ἕνεκα, αιοα εδβί 
ον. 4; Ζ0 7 ΟὈὐπἔ τ 2.73. Ὁ; 2: 48: 

ὀργήν] Ν. 4, 5: 0. 
πάνυ χαλεπῶς) ΝΙΒῚ Ως ΠπΠΟΠῈ8 

βου θοπαπτῃ παγχαλέπως, αὖ οχ 110 Υ}5 
ορίμη8 ΔηδΌ. 7. 5» [6 τοϑζαϊ οὐ 9, 2, 
13 τεοβι ποθητὴ ΘΟΠ]6ο]. Ν᾽. ρῥγεῖ. 

καὶ οτὰ. ἢ. σοι οἵὰ. Δ.Ὸ 

Ρ. ΧΙ. [ΓἈΡυϑηοσατη ΠΙσΘη δτὴ Π]ς 81- 
ρυὰῦ Π). ϑ'οα πάνυ χαλεπῶς ΟΠΊΠΘΒ 
Ρ]αί. ὕοην. ρ. 176 Α. 

13. δικαιοτάτην] (ὑΒΠΊΘΓΔΓ 5. Π86 6 
Ἰηϊθυργεΐαθαγ : “ψιιθ θη θαηι, τ 688 
πον αηυΐοος «οηιιδϑίηια, σΟἸΟἰϊἐΟΉ ΕΝ, 
23γο. 0ΗΝ, 

14. σοι] γτβαθθηβ ἀρὰ Χοη. αἀποαῖιθ 
ἀδίνουατῃ ἄξιος, ιδτην 15 Πὶς οχίριιδ ἤ661. 

5 



φῦϑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝΡΤ. ΟΥ̓ΕῚ 

Ἂ ’, , ζω ἷ 

15 λὸν ἢ μέμψεως ; Δίκαιον γοῦν, ἐφη. ἴΑγε τοίνυν, ἔφη ὁ[6] 
Κῦρος, σκοπῶμεν τὰ ἐμοὶ πεπραγμένα πάντα καθ᾽ ἕν ἔκα- 
στον᾽ οὕτω γὰρ μάλιστα δῆλον ἔσται ὅ τι τε αὐτῶν ἀγα- 

“ 3 δ, ὦ ΄ 3 7 ΩΣ δ," 3 “- “ 

16 θὸν ἐστι καὶ ὅ τι κακόν. ἀρξώμεθα ὃ " ἐφη. ἐκ τῆσδε τῆς 
ἀρχῆς, εἰ καὶ σοὶ ἀρκούντως δοκεῖ ἔχειν. σὺ γὰρ δήπου 
ἐπεὶ ἤσθου πολλοὺς πολεμίους ἡθροισμένους, καὶ τούτους 
ἐπὶ σὲ καὶ τὴν σὴν “χώραν ὁρμωμένους, εὐθὺς ἔ ἔπεμπες πρός 

Ν ΓΝ 

τε τὸ Περσῶν κοινὸν συμμάχους αἰτούμενος καὶ πρὸς ἐμὲ 
5 , ,ὔ 

ἰδίᾳ δεόμενος πειρᾶσθαι αὐτὸν ἐμὲ ἐλθεῖν ἡγούμενον, εἴ 
“ ν 3 3. ΠΝ 3 “- ΦΟΝ 

τινες [Περσῶν ἴοιεν. οὔκουν ἐγὼ ἐπείσθην τε ταῦτα ὑπὸ 
“- ς , ΒΕ ͵ 3 ἊΝ 

σοῦ καὶ παρεγενόμην ἄνδρας ἄγων σοι ὡς ἦν δυνατὸν 
, 53 ν 3 », » 

17 πλείστους τε καὶ ἀρίστους ; Ἦλθες γὰρ οὖν, ἔφη. Ἐν [7] 
’; 7 27 ἴω ὔ 3 Ἁ , 5 ,ὔ’ 

τούτῳ τοίνυν, ἐφη, πρῶτόν μοι εἰπε πότερον ἀδικίαν τινὰ 
’ Ἃ ἴω » 7 ρν 

μου πρὸς σὲ κατέγνως ἢ μᾶλλον εὐεργεσίαν: Δῆλον, 
2, ες 7, “ Ν “4 » 7 ᾿ Ν 

τδέφη Ο Κυαξάρης, ὅτι ἐκ γε τούτων εὐεργεσίαν. Ν γάρ, 
ἔφη, ἐπεὶ οἱ πολέμιοι ἦλθον καὶ διαγωνίζεσθαι. ἔδει πρὸς 

Ἃ 

αὐτοὺς, ἐν τούτῳ κατενόησάς πού με ἢ πόνου ἀποστάντα 
Ν 

ἢ τινος κινδύνου φεισάμενον ; Οὐ μα τὸν Δὸν ἔφη, οὐ 
Ν “4 

τῷ μὲν δή. Τί γὰρ, ἐπεὶ νίκης γενομένης σὺν τοῖς θεοῖς ἣμε- 
τέρας καὶ ἀναχωρησάντων τῶν πολεμίων παρεκάλουν ἐγώ 
σε ὅπως κοινῇ μὲν αὐτοὺς διώκοιμεν, κοινῇ δὲ τιμωροίμεθα, 

ΤῸΝ 3, » , “ 

κοινῇ δὲ εἴ τι καλὸν κἀγαθὸν συμβαίνοι, τοῦτο καρποί- 
ἢ ’ ᾿ ΄, Ψ Η: 

μεθα, ἐν τούτοις ἔχεις τινά μου πλεονεξίαν κατηγορῆσαι: 

γ᾽ οὖν Ὁ. 15. γὰρ] γὰρ δὴ Ὁ. κατάδηλα Ὁ. ὅτι αὐτῶν ἀγαθόν 
ἐστιν ὅτι κακόν ἃ. τε οἴη. Μ. τ6. ἐκ οἵη. Δ... ἀρχῆς οἵα. ἃ. δοκεῖ ἀρ- 
κούντως Ὁ. σὺ] οὐ ἃ. σοΥν. τηρ. 1. καὶ οἵη. Ο. 8. ν. 8]. τη. 2. ὡρμημέ- 
νους 1). κοινὸν Περσῶν α. αὐτόν με 10. εἴ] οἵ ἃ. 5. ν. Υ΄ ἴοι- 
μεν α. οὐκοῦν σΟα]668. ἄγων] φέρων 1). ΘσΟΥΓ. τηρ΄. ἦν δυνατὸν] ἐδυ- 
νάμην 2. ΤΩ: τοίνυν ἔφη οἵη. 1). μοι πρῶτον :. τινά μου] 
ἐμοῦ 10. ἔ νως ὅτι οἵη. Ὦ. ἔν γε τούτῳ Ὁ. 18. ἐπεὶ 
Θομποίάογυβ. εἰπὲ Δ... ἐπειδὴ Ο. τηρ. Γ. εἰπὲ ἐπειδὴ 1,.Μ. που οι. ἢ). 
πόνου] πόνου τινὸς ἢ). φεισάμενον ν Ἰῃ γ88.» αὶ ον 5ιν. 6. 
οτη. 10. 10. γεμένης 1). νο 5.0.7. σε ἐγὼ 0. 

τινος 
διώκοιμεν διοι- 

κοῖμεν Α.Ο, ργ. 
κακὸν 58.ν.γ. α.Μ. 
564 ο ἴῃ ᾿ἰπγἃ. 

τιμωρώμεθα 1). 

ἐμοῦ 1). 

τ6, ἀρχῆς] Θυδπὶ 6χ ὐγαχατὶβ νοΐο 
ΒΒΟΘρΟΙαΐ 1. ἢ» 4 

τῷ. Οὐηΐ,. 2.. 2; 50: ΠΡ ΠΗ͂Σ 
καλὸν κἀγαθὸν] Ν. δὰ 7, 2, 12. 

5ΟΗΝ, 
20. ἀφῆκα] 51 νϑυ θη μετέχειν ἴῃ 

δηδαα βουρύμπγα ἸΟΟΙΠῚ Βαι 1 {61 

κἀγαθὸν] ἢ ΒΟΥ Ὁ. ΠΝ. 

τι ἀγαθὸν ἢ καλὸν 1). καλὸν 
ἐμβαίνοι Δ... ἔχοις (., 

ΨΕ]18, ὕα πὶ Πορδ οηΘπα 84] 6 ΘΓ. ΟΡΟΥ- 
(οδῦ, μὴ μετέχειν. Ρ]αΐο ῬΒΠΙΘΌΙ Ρ. 
ΕΟ ΙΝ: “Ῥάδιον---ἀφεῖναί με μηκέτι ἐπ᾽ 
ἐκεῖνα ἰόντα δεῖν μηκύνειν τοὺς λόγους. 
Ιοολ ἄθῦθο Ηοϊμάοτῆο. 5ΟΗΝ. 
[08 Ἐ).,, σΘογγθοίουιθιι8 αι881 σου Π 1015 
πίοι 86 ᾿π| {110 118 Δ ΑΙ απ  Ὠ[Ϊ8. 
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“οὁ μὲν δὴ Κυαξάρης πρὸς τοῦτο ἐσίγα ὁ δὲ Κῦρος πάλιν [8] 

21 

ὔ κὰ » ᾿, -“ “- σ Υ ΟΝ 

ἔλεγεν ὧδε: ᾿Αλλ᾽ εἰ πρὸς τοῦτο σιωπᾶν ἥδιον σοι ἢ ἀπο- 
, 4 ᾽ “, δ΄ ΔΆ 3) » “-“ ἸΏ “ 

κρίνασθαι, τόδε γ᾽, ἐφη, εἰπε εἴ τι ἀδικεῖσθαι ἐνόμισας ὅτι 
» ΄ » Ω Χ ΣᾺ ἡ 3 7] Ν Ν » ὦ 

ἐπεί σοι οὐκ ἀσφαλες ἐδόκει εἰναι διώκειν, σὲ μὲν αὑτὸν 
“ “ ΄ ’ὔ ἣ “ “ ἰώ 

ἀφῆκα τοῦ κινδύνου, ἱππέας δὲ τῶν σῶν συμπέμψαι μοι 
ἐδεόμην σου" εἰ γὰρ καὶ τοῦτο αἰτῶν ἠδίκουν, ἄλλως τε 
καὶ προπαρεσχηκὼς ἐμαυτὸν. σοι σύμμαχον, τοῦτ᾽ αὖ παρὰ 
σοῦ, ἔφη, ἐπιδεικνύσθω. ἐπεὶ δ᾽ αὖ καὶ πρὸς τοῦτο ἐσίγα ὁ 

Ἷά " 3 Ν ἴω 5, ν᾿ 5 “ 

Κυαξάρης, ᾿Αλλ᾽ εἰ μηδὲ τοῦτο, ἔφη, βούλει ἀποκρίνασθαι, 
Χ ἃ “- ’ὔ’ , ἌΣ: ν “- 

σὺ δὲ τοὐντεῦθεν λέγε εἴ τι αὖ ἠδίκουν ὅτι σοῦ ἀποκρινα- 
,ς 5 Ν « 3 ὃ ξ » ΓΑ ες κι 7 

μένου ἐμοὶ ὡς οὐκ ἂν βούλοιο, εὐθυμουμένους ὁρῶν Μη- 
, 7 ΕῚ Ἂ ἵῳ 7 

δους, τούτου παύσας αὐτοὺς ἀναγκάζειν κινδυνεύσοντας 
7 Ἷ 3 “- “- Χ “ Ἄ 4 

ἰέναι, εἴ τι αὖ σοι δοκῶ τοῦτο χαλεπὸν ποιῆσαι ὅτι ἀμελὴη- 
“ ’ 7 εν ῇ ’ ;ς Ἂ 

σας τοῦ ὀργίζεσθαί σοι ἐπὶ τούτοις πάλιν ἥτουν σε οὗ 
ΕΝ Φ δ΄ Ν “- “- ἡδὲ 3) ε“ 7 3 

ἤδειν ὅτι οὔτε σοὶ μεῖον δοῦναι οὐδὲν οὔτε ῥᾷον Μηδοις ἐπι- 
“ ΝᾺ οἷ ΄ ’ “ ῇ Ὡ 

ταχθῆναι" τὸν γὰρ βουλόμενον δήπου ἕπεσθαι ἡτησὰ σε 
΄“΄“ 7] 5 σ΄ ᾽ ᾿, Ἁ ΄σ 5ῸΝΧ 5, 

22 δοῦναί μοι. οὐκουν τουτοῦ τυχῶν τΤταρα σου οὐδὲν Ὥνυτον, 
9 ᾿ “4 7 » Χ 3 » » ἣ ν ἃ 

εἰ μὴ τούτους πείσαιμι. ἐλθὼν οὖν ἔπειθον αὐτοὺς καὶ οὺς 
3, 7 57 3 7 σ΄. 5 Ἁ Α 

ἐπεισα τούτους ἐχων ἐπορευόμην σοῦ ἐπιτρέψαντος. εἰ δὲ 
΄“- 3... ,κὖ ΄ 7 5. Ὁ “ὉΟὄ. “δὰ ς 32 

τοῦτο αἰτίας ἄξιον νομίζεις, οὐδ᾽ ὅ τι ἂν διδῷς, ὡς ἔοικε, 
Ἃ “- ’, » 7 ,ὔ 3 » ΄“- εἶ γἴῳ , 

οὐπαρὰ σοῦ δέχεσθαι ἀναίτιον ἐστιν. οὐκοῦν ἐξωρμήσαμεν 

20. δὴ οτῃ. Ὁ. ταῦτα 1). εἰ] ἐπεὶ Ὦ. τόδε] τό Α.Ὁ. ὅτι] ὅτι 
οὐκ Α. οἵ οὐκ ρυμῃοί!β ποίδίο ἃ. ἐδόκει οὐκ ἀσφαλὲς 1). διώκειν] τὸ διώ- 
κειν Ὁ. ἀφῆκα] οὐκ ἀφῆκα ἢ). τοῦ] τούτου τοῦ 10. κινδύνου] μετέ- 
χειν 844. Ὁ. μοϑύ ἀφῆκα Ὁ. τηρ΄. 8]. τη. ἱππεῖς Ὦ. πέμψαι Α.α. μοι 
οπ. α. ἔφη παρὰ σοῦ 10. 21. ταῦτα Ὁ). βούλει καἀά. (. τηρ. 
684. τ. 48 20. μετέχειν. σὺ δὲ] σὺ Ὁ. εὐθυμούμενος α. ΡΥ. τού- 
του δίθρῆδηιβ. [101] τούτους. ἀναγκάσειν Δ.α. τι] τε (ἃ. ΠΟΥ. 8. Υ. Γ. 
δοκῶ σοι ἢ. οὗ Ο. ὃ Ὁ. οὖς Α.6. ρζτ., Θγᾶ80 ἀθὶπᾶθ υς. ἤδειν] ἡγῆ Δ., υἱ 
α. ργ.. αὶ ἴῃ τ88. ἤδειν. Ῥοϑῖ υοάᾶ ὅτι οτη. 1). αὐδϑὶύ (ἃ. ἀο]οΐῦ [,. ἨΟΡῚ 
ἄμεινον Δ.Ε. ρΡγΓ. μεῖον σΟΥ. μεῖον ὃν Ὦ. δοῦναί μοι Ὦ.(. 5.ν.Υ. οὔτε 
οὐδὲ Α.α. ῥάδιον Ὦ. ἐπιταχθῆναι] οὐδέν 86. 1}. σε] σοι Ὁ. ΡΥ. 
52. ἤνυτον] ἢ ἤνυον (α. ΠΟΥ.» 4] οἴ ΠΔ ΒΘ] ΘΠ εἰ ἴῃ Τα. ἦν Α.}. πεί- 
σαιμι---τούτους Ἀ.(. τηρ΄. Υ. ἔχων] λαβὼν 1). εἰ δὲ τοῦτο] εἰ δὴ τοῦτό 
γε 1). ἄξιον νομίζεις] ἀξιοῖς νομίζειν Α.(α. ΠΟΥ. 5. ν. Γ΄. δίδως ἢ. ὡς] 
ἴσω Α. ἴσὼς Β.., βριτῖξα σουΐθ, αὖ ν]ἀθίμγ, ἃ οοτΡ. αἀαϊίο, Μ. ἴσως Η.ἴ. ργ. 
δέχεσθαι παρὰ σοῦ Ὁ. 22. ἐξώρμησα μὲν Ε. οὐμήδηδει :. 

καὶ τοῦτο] ΘιΙοηίαπι ΟὐὙΔΧΑΥΒ 1π- ΨψΘΓΡῚ5. [πθγαΐ Ἰποποαίατῃ, εἴ τι αὖ ἠδί- 
ΘΓ ῬΙῸ ΟΥΙΠΏ Δ ΓΟΏΘ ἀβϑϑιηθηβ Ογ- κουν. ΒΟΗΝ, 
ΤῸ 108. ρΡοΥρτ ; πτιο τοίου αν θὔδηη 56- 22. ἤνυτον γΤοοΐα ΕἸΒΟΠοσιι5, Τα 
4.68 τοῦτ᾽ αὖ. ΞΟῊΝ. Δ] ΓΘΥ118 ΓΟΥΤ 86 ΘΧΘΙΏρ]ὰ ΧΟπορποηΐθδ, 

21. ΘΟΠΕ 4 Τὸ, ΕἼ Ξε: νοὶαΐ Νεοῦ. 4, 37. ΠΟΤ. Πλϊητι8. βἰηΐ 
εἴ τι αὖ] Ῥοβὺ ἱπίεγροβιία νεῦρα νἱίοθα αιδηι πος, ΌΌῚ οχριια 5011808- 

Ῥίαχα ταρθαζαγ, ααοα Βαρτα αἸν 5 Τὰ υον 468. 

5.2 

[9] 
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οὕτως" ἐπειδὴ δ᾽ ἐξήλθομεν, τί ἡμῖν πεπραγμένον οὐ φα- 
νερόν ἐστιν ; οὐ τὸ στρατόπεδον ἥλωκε τῶν πολεμίων : Ἔ 
οὐ τεθνᾶσι πολλοὶ τῶν ἐπὶ σὲ ἐλθόντων ; ἀλλὰ μὴν τῶν 

7 5 “ 3. νΝ σ“ » ΄ Ν 

γε ζώντων ἐχθρῶν πολλοὶ μὲν ὅπλων ἐστέρηνται, πολλοὶ 
ΔΝ ὃ 7 , Χ Ν “- ΄ , 

δὲ ἵππων χρήματά γε μὴν τὰ τῶν φερόντων καὶ ἀγόντων 
Ἁ Ἂν 4 ΄- ε ΄- Ἂς Ἂν 

τὰ σὰ πρόσθεν νῦν ὁρᾷς τοὺς σοὺς φίλους καὶ ἔχοντας καὶ 
7 Ἂ Ἁ Ν Ἂ 9 3 σ΄“ ΝΝ ᾿) Χ Υ ἐν 

24ἀγοντας, τὰ μὲν σοὶ, τὰ ὃ αὖ τοῖς ὑπὸ τὴν σὴν ἀρχὴν. τὸ 
ἃ Ἁ ’ὔὕ ΄’' Χ ἈΝ Χ 

δὲ πάντων μέγιστον καὶ κάλλιστον, τὴν μὲν σὴν χώραν 
αὐξανομένην ὁρᾷς. τὴν δὲ τῶν πολεμίων Μειουμένην, καὶ 
τὰ μὲν τῶν πολεμίων φρούρια ἐχόμενα, τὰ δὲ σὰ τὰ πρό- 
τερον εἰς τὴν Σύρων ἐπικράτειαν συγκατασπασθέντα νῦν 
τἀναντία σοὶ προσκεχωρηκότα' τούτων δὲ εἴ τι κακόν σοι 
ὉΟὄ “ Ἂς 3 ἐᾷ ἴω ᾿Ὶ ΒΥ 7 2 53.0.3 

ἢ εἰ τι μὴ ἀγαθὸν σοι μαθεῖν μεν ἔγωγε βούλεσθαι οὐκ οἰδ 
σ“ Ἅ “᾽ 3 “- ,ὔ 5ῸΝ ὔ 3 Ν 

“5 ὅπως ἂν εἴποιμι ἀκοῦσαι μέντοι γε οὐδὲν κωλύει. ἀλλὰ 
, σ ΄ ἣν δος ἮΝ ς ᾿ ἝΝ - “ 

λέγε ὃ τι γιγνώσκεις περὶ αὐτῶν. ὁ μέν δὴ Κῦρος οὕτως [το] 
εἰπὼν ἐπαύσατο" ὁ δὲ Κυαξάρης ἔλεξε πρὸς ταῦτα τάδε. 

᾿Αλλ᾽, ὦ Κῦρε, ὡς μὲν ταῦτα ἃ σὺ πεποίηκας κακά 
3 

ἐστιν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως χρὴ λέγειν: εὖ γε μέντοι, ἔφη, ἴσθι 
τὰ “σι Ν ΄“- ΑΕ) - ᾽' 

ὅτι ταῦτα τἀγαθὰ τοιαῦτά ἐστιν οἷα ὅσῳ πλείονα φαίνεται, 
“ύ τοσούτῳ μᾶλλον ἐμὲ βαρύνει. τήν. ΤΕ γὰρ χώραν, ἔφη, 

ἐγὼ ἂν τὴν. σὴν. ἐβουλόμην τῇ ἐμῇ δυνάμει μείζω ποιεῖν 
μᾶλλον ἢ τὴν ἐμὴν ὑπὸ σοῦ ὁρᾶν οὕτως αὐξανομένην" σοὶ 

᾿ Ἁ ΄ ΄“ι ιἣ 7] [2 7 ΄σι 

μὲν γὰρ ταῦτα ποιοῦντι καλαᾶ, ἐμοὶ δέ γέ ἐστί πῃ ταῦτα 

ἐπεὶ Ὁ. ἥλωκε τῶν ΘΟ ΘΙ 6ΓΊ8. ἡλωκότων Α.α.ὕ1. ἥλω. τὸ τῶν ). ἐπι- 
σελθόντων 1). ὈΓ.» ε 1η εἰ τη ἴαῦο ΘΟΥΤ. τῶν γε ζώντων] τῶν πεζῶν. τῶν Α.(. 
ΟΟΙΤ. 8... Τ΄ πολλοὶ--[ππων] οὐ πολλοὶ---[ππων ; 1). στέρονται ;). 
γε μὴν] μέν γε δὴ Α. (5εα χα παης μήν) α. πρόσθεν] πρότερον ἢ). ἄγον- 
τας καὶ ἔχοντας Α.6. αὖ τοῖς 1). ΟΟΥΤ. Τ΄, ΒΓ. αὐτοῖς, αὖ Α.α. 24. καὶ 
κάλλιστον οἴη. Δ. μὲν σὴν] σὴν μὲν ΟΜ. τὰ---σύὐρων] εἰς τὴν σὴν 
πρότερόν σοι ὁρᾷς Δ.Ο. ργ.. αὖ νΙἀοἴαγ, 4] 1Π γ88. ΠΠΟ σοι ἰαπύαπη, πὶ Ι,.. ῬΓῸ 
σοι Ή: συγκ.] συγκυροῦντα 1). συγκατασπασθέντα νῦν τἀναντία σοι ἃ. 
Τηρ. Γὶ προσκεχωρ. σ ἴεγθ Θνη1 40 1. μὴ Ραποί!8 ποίαϊ 6. οπ. 1. 
ἀγαθόν σοι] ἀγαθὸν 1). μὲν οἵη. α. μέντοι γε) μέντοι γε ἔφη 1}. 
μέντοι ἔφη δαπίϊηεδ, ἰαοοηΐα ἀθ Μ. Ν᾽ δ] κθηατῖο. δ] εἴ (α. ΟΟΥΤ. 8. Υ.Υ. 
25. ὡς] εἰ 1). καλὰ (.. οοΥγ. Τ., Μ. ταῦτα τἀγαθὰ] ταῦτα τὰ ἀγαθὰ 
δ] αηΐπᾶ ἰδοοηΐθ ἀθ Μ. Ν᾽ Δ]οϊςθηδιῖο. ταῦτα ἀγαθὰ Α.}). ἀγαθὰ ταῦτα ἃ. ὅσῳ] 
ὅσῳ μᾶλλον Α. (ρΥ.; ὩπΠῸ ὅσα) α. πλείω 1). φαίνηται Δ.Ο. το- 
σοῦτο Α. τόσῳ 1). ἐμὲ βαρύνει----“6. μᾶλλον οτη. Δ... τηρ΄. Τ΄ μᾶλλον 
ἐμὲ] ἐπ᾽ ἐμὲ μᾶλλον 1). 26. ἐβολόμην 1). μ᾽. ὁρᾶν ὑπὸ σοῦ (. 
δέ γε] γε δ᾽ }0ὺ. πῃ] που α. οὐ Π). σοὺ". ἴα τῷ Τἀπηθη ΡΥ. [{|586 
νἹαθαΐι ἡ. 

23. τῶν ζώντων] Οὐπΐ, 4, 2, 32: 5» 24. φρούρια] βαν π ΩΝ 4 

3» 28’ μέντοι γε] Ν΄. δα 1, 6, 8, 
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ΡΥ ΌΚΕΥΥ, 40] 

» ΄ς , Ν ΄ “ " Ἥ". 6 , 

ἀτιμίαν φέροντα. καὶ χρήματα οὕτως ἂν μοι δοκῶ ἥδιόν 
΄σ Δ Ἁ ΄ ᾿ὰ ς Χ » 

σοι δωρεῖσθαι ἢ παρὰ σοῦ οὕτω λαμβάνειν ὡς συ ἐμοὶ 
7 7 ἣ , « Χ “ ΄σ 

δίδως" τούτοις γὰρ πλουτιζόμενος ὑπὸ σοῦ καὶ μᾶλλον 
[4 - ον 7 » Ἅ, 

αἰσθάνομαι οἷς πενέστερος γίγνομαι. καὶ τοὺς γ᾽ ἐμους 
“ς Ν 7 ,ὔ ε ΧΝ ςι ἋἋ 

ὑπηκόους ἰδὼν μικρά γε ἀδικουμένους ὑπὸ σοῦ ἧττον ἂν 
“- ΄- Ἃ “ « ΄- “ ΄ » Ν ΄. 

δοκῶ λυπεῖσθαι ἢ νῦν ὁρῶν ὅτι μεγάλα ἀγαθὰ πεπόνθασιν 
« Ν “ ΕῚ ,ὔ Β. “ ΄- ΕῚ Χ » 

οϑύπὸ σοῦ. εἰ δέ σοι, ἔφη, ταῦτα δοκῶ ἀγνωμονως ἐνθυ- 
μεῖσθαι, μὴ ἐν ἐμοὶ αὐτὰ ἀλλ᾽ εἰς σὲ τρέψας πάντα κατα- 
θέασαι οἷά σοι φαίνεται. τί γὰρ ἂν, εἴ τις κύνας, οὺς σὺ 
τρέφεις φυλακῆς ἕνεκα σαυτοῦ τε καὶ τῶν σῶν, τούτους 
θεραπεύων γνωριμωτέρους ἑαυτῷ ἢ σοὶ ποιήσειεν, ἀρ᾽ ἂν 

20 σῈ εὐφράναι τούτῳ τῷ θεραπεύματι : : εἰ δὲ τοῦτό σοι δοκεῖ 
μικρὸν εἶναι; ἐκεῖνο κατανόησον" εἴ τις τοὺς σὲ θεραπεύον- 
τας, οὃς σὺ καὶ φρουρᾶς καὶ στρατείας ἕνεκα κέκτησαι, 

, “ 7 “ 3.1.3 7, “- Ἂ “- ἧς 

τούτους οὕτω διατιθείη ὥστ᾽ ἐκείνου μᾶλλον ἢ σοῦ βου- 
λεσθαι εἶναι, ἀρ' ἂν ἀντὶ ταύτης τῆς εὐεργεσίας χάριν 

δοαὐτῷ εἰδείης ; τί δὲ, ὃ ὃ “μάλιστα ἄνθρωποι ἀσπάζονταί τε 

21 

καὶ θεραπεύουσιν οἰκειότατα, εἴ τις τὴν γυναῖκα τὴν σὴν 
“ Ξ σ “- ϑ.γι ἃ “- 4 

οὕτω θεραπεύσειεν ὥστε φιλεῖν αὐτὴν μᾶλλον ποιήσειεν 

ἑαυτὸν ἢ σὲ, ἀρ' ἄν σε τῇ εὐεργεσίᾳ ταύτῃ εὐφράναι : ᾿ 
πολλοῦ γ᾽ ἂν, οἶμαι, καὶ δέοι: ἀλλ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι πάντων ἂν 
μάλιστα ἀδικοίη σε τοῦτο ποιήσας. ἵνα δὲ εἴπω καὶ τὸ μά- 
λ ἫΝ ω (0 3 Ἁ “᾽ ὰ ἌΡΘΑ Πέ 

ιστὰ τῷ ἐμῷ πάθει ἐμφερες, εἰ τις οὺς συ γαγες ἱἱέρσας 

27: χρήματα] γε ἔφη 84α. Ὁ. οὕτως---δωρεῖσθαι ἐ ἐγὼ ἄν σοι δοκῶ 
ἥδιον οὕτω δωρεῖσθαι Ὁ. οὕτω] τι Β. οπῃ. 0. ὡς] ς ἴπ 110,1)... αἱ] 
ῬΓ. ὧν. σὺ ἃ. οοΥν. σὺν Α.6. ρτ. σὺ νῦν 0. πλουτιζόμενος ] τι ἸΏ 
ΤΆΒ.. ΐ ΘΥΆΒῸ ΒΌΡΘΙ ε δοσδηΐα ς α. μᾶλλον] μάλα Π).6. 5.ν. γ΄. 
τε Ὁ. ὁρῶ ". 28. δοκῶ ταῦτα 1). ἀγνομόνως 1}. αὐτὰ] 
ταῦτα 1). εἰς σὲ] ἐν σοὶ [). εἰς ἴῃ γ88. οἱ σὲ ἰδηΐαπη ΡΥ. α. τρέψας] 
οἴεσθαι Α. εἱ α. ΡΥ., αὶ τρέψας ἴῃ τά8. 684. πη. (μι εἰς. καταθεᾶσθαι Δ.α. 
ῬΓ. αυὶ ΘΓΆ50 θ ΔΟΟΘΗΓΙΠῚ ΡΟΒυΙ ΒΌΡΟΓ ε, 588 Οἰγοατη ἤθχατη δ πες ΒΈΡΘΥΙ α. 
ἂν] ἂν ἔφη Ὁ. εἰ, τίς 1). τηρ΄. Τ΄ οὗς] ἃς Π.Ὁ. 5.ν. τρέ- 
φοις 1). τε οτῃ. 1). ταύτας---ἑαυτῷ γνωριμωτέρας ). ταύτας (ἰδ νη: 
Ηἰς ἀπίθηῃ 1). τηρ'. Θδα. πη. ση. οἷα τὰ ἐνθυμήματα τῶν ἐπιχειρημάτων ἐξείργα- 
σται. σοι] ε ἴῃ τὰβ. α. ἄρα Α. ἂν ἔφη σε εὐφραίνοι 1). 20. κἀ- 
κεῖνο 10. σε οτῃ. Ὁ). στρατείας] θεραπείας 1). οὕτως ἅ. Εἰς 
ΘΕ9, ΌτΟΙ. διαθείη Ὁ. ἢ σοῦ οἵη. Ὁ). ἄρ᾽ ἃ ἂν Η. ἄρα Α.Εα. 
ἄρ᾽ ἄντι 1). αὐτῷ οτη. 19. 80, τίς τὴν] τις Ὦ. σαὐτὴν φιλεῖν Ὁ. 
ποιήσειν Δ.α. εὐφραίνοι 1). πολλοῦ τ᾽ ἂν ἔφη οἶμαι 1). εὖ 
οἶδ᾽ οτα. Α.Ὁ. τηρ΄. γ᾿. μάλιστα] μάλιστ᾽ ἄν 1). ἀδικοῖ Α.. οὐ αἱ ὁ 
ἴῃ τ885. α. 21. προσφερὲς 0). ἤγαγες σὺ α. 

27: οἷς πενέστερος] Οοηΐ. 5. 27. οϑαϊέ οτγαῦϊο, βθούβιιιη ροϑβίίο τί γάρ 
28. τί γὰρ ἄν εἰ ἄρα ἄν Ροπαπίιγ «πιᾶπὰ ΟΕΠῚ εὐφράναι οοη]αποίο. Εἰ 

ΨΦ ἊΨ ἐκ παραλλήλου. ϑ':8α Ποη τη8]6 ΕἾΒΟμ6-ὀ ἴα βαααίθιν τί δέ ;---ἶρ᾽ ἄν. 
γ8 (ο]εῖ ἄν: ααοιηοῦο δρίϊι8 ρτο- 29. διατιθείη) (οπῖ, ΑΠ8}0. 1,1, 5. 
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οὕτω θεραπεύσειεν ὥστε αὐτῷ ἥδιον ἕπεσθαι ἢ ἢ σοὶ, ἀρ᾽ ἂν 
φίλον αὐτὸν νομίζοις ; οἶμαι μὲν οὗ, ἀλλὰ πολεμιώτερον 

22 ἂν ἢ εἰ πολλοὺς αὐτῶν κατακάνοι. τί δ᾽, εἴ τις τῶν σῶν 
φίλων φιλοφρόνως σου εἰπόντος λαμβάνειν ὁ ὁπόσα ἐθέλοι 
εἶτ᾽ αὐτὸς τοῦτο ἀκούσας λαβὼν. οἴχοιτο ἅπαντα ὁπόσα 
δύναιτο, καὶ αὐτὸς μέν γε τοῖς σοῖς πλουτοίη, σὺ δὲ μηδὲ 
μετρίοις ἐχοις χρῆσθαι, ἀρ᾽ ἂν δύναιο τὸν τοιοῦτον ἄμεμ- 

φῆ πτον φίλον νομίζειν; νῦν μέντοι ἐγὼ, ὦ Κῦρε, εἰ μὴ 
ταῦτα ἀλλὰ τοιαῦτα ὑπὸ σοῦ δοκῶ πεπονθέναι. σὺ γὰρ 
ἀληθῆ λέγεις" εἰπόντος ἐμοῦ τοὺς ἐθέλοντας ἄγειν λαβὼν 
ᾧχου πᾶσάν μου τὴν δύναμιν, ἐμὲ δὲ ἔρημον κατέλιπες" 
καὶ νῦν ἃ ἔλαβες τῇ ἐμῇ. δυνάμει ἄγεις δή μοι καὶ τὴν 
ἐμὴν χώραν αὔξεις σὺν τῇ ἐμῇ ῥώμῃ ἐγὼ δὲ δοκῶ οὐδὲν 
συναίτιος ὧν τῶν ἀγαθῶν παρέχειν ἐμαυτὸν ὥσπερ γυνὴ 
εὖ ποιεῖν, καὶ τοῖς τε ἄλλοις ἀνθρώποις, καὶ τοῖσδε τοῖς 
ἐμοῖς ὑπηκόοις σὺ μὲν ἀνὴρ φαίνει, ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἄξιος 

324 ἀρχῆς. ταῦτά σοι δοκεῖ εὐεργετήματ᾽ εἶναι; ὦ Κῦρε: : εὖ 
ἰσθ᾽ ὅτι εἴ τι ἐμοῦ ἐκήδου, οὐδενὸς ἂν οὕτω με ἀποστερεῖν 
ἐφυλάττου ὡς ἀξιώματος καὶ τιμῆς. τί γὰρ ἐμοὶ πλέον τὸ 
τὴν γὴν πλατύνεσθαι, αὐτὸν δὲ ἀτιμάζεσθαι : τ δὲ γάρ τοι 
ἐγὼ Μήδων ἦρχον διὰ τὸ κρείττων αὐτῶν πάντων εἶναι; 
ἀλλὰ μᾶλλον διὰ τὸ αὐτοὺς τούτους ἀξιοῦν ἡμᾶς ἑαυτῶν 
πάντα βελτίονας εἶναι. 

25. ζαὶ ὁ Κῦρος ἐ ἔτι λέγοντος αὐτοῦ ὑπολαβὼν εἶπε; Πρὸς! 17 

τῶν θεῶν, ἔφη, ὦ θεῖε, εἴ τι κἀγὼ σοι πρότερον ἐχαρισά- 
μην, καὶ σὺ νῦν ἐμοὶ χάρισαι ἃν δεηθῶ σου" παῦσαι, 

σοὶ] σῷ [ογίαβϑθ 6. ργ., 4αἱ οἱ ἴῃ γ88. 80118. νομίζεις α- οἐ 550. Ὁ: 
κατακάνοι! ἀ ἀποκτεῖναι Δ. 6. Ὥ2: λάμβανε τῶν ἐμῶν ὁπόσα ἐθέλης Ὁ). 
εἶτ᾽ αὐτὸς] εἰ Ὁ. οἰχοῖτο ἈΑ. ΕἸ τον λαβὼν πάντα 1). γε τοῖς σοῖς] τοῖς 
σοῖς γε. δύναιτο----γε 1). τηρ΄.Υ μηδὲ οἵα. Α.Ε. 5.ν. 1. με- 
τρίως Α.6. ἔχεις α. 50: μέντοι] ἔφη «αά. . ὦ οπι. ἃ. δοκῶ 
ὑπὸ σοῦ 10. θέλοντας Α.α. κατέλειπες ΔΑ. ἄγεις ---αὔξεις] λέγεις ἐμὲ 
καὶ τὴν ἐμὴν χ. αὔξειν Ὁ. ἐμοὶ Α. οὐθὲν Α. τοῖσδε] τοῖς τε (α. (ΟΥΓ. 
ΒΥ: ΓΑΡΥῚ φαίνῃ. 24. ταῦτα] ταῦτα οὖν 10. ἂν οἵη. Δ.Ὁ. 
ΒΥ. Γ΄ κρείττων Α. κρεῖττον ἴ). ΡΥ. Εὖ Πτἰογάτη ροϑῦ ὦ δ δοοθηαπι ΒΊΡΟΥ 
εἰ ογαϑὶῦ (. πάντων αὐτῶν 1). τὸ] τὸ καὶ }Ὁ). αὐτῶν 1). αὑτῶν ἃ. 
ΘΟΥἹ. ἑαυτῶν ῬΥ. 45. κἀγώ] καὶ ἐγώ 10. ἃν] ἂν Α.Ο. ργ. ὃ ἄν 19. 
ὧν ἂν α. 5. ν. τ΄. δεηθῶ σου] σου δεηθῶ 1). 

31. αὐτῷ] 515 5. 20 ἐκείνου, ἨῸΠ ἑαυ- τὸν, ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παρέχοντες 
τοῦ; π΄ 28. Ζῶ. (οπηῖ, ΑΠα), 1.1. ἢ: ἡμᾶς αὐτοὺς εὖ ποιεῖν. ΗὐτοΌΗ. 

18: ἐθελοντας ν. 8 1, 4. το. 35- ἂν] Ογαβίη ταῦ δι ρα 5, 3, 0, ΓΒί]- 
παρέχειν ἐμαυτὸν εὖ πλιἢ ΑπΔΡ. [ὰἱὶ οὐ τιϑιαύαμη οΟηϑίμ πιο] οπθιη. [ἃ- 

2, 3, 22: Ἢισχύνθημεν προδοῦναι αὐ- ἄτη ]Ἰαΐογα ν]αἀ δία 1,0, 20: 4, 5» 32, 57. 
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ἔφη, τὸ νῦν εἶναι μεμφόμενός μοι" ἐπειδὰν δὲ πεῖραν ἡμῶν 
λάβῃς πῶς ἔχομεν. πρὸς σὲ, ἐὰν μὲν δή σοι φαίνηται τὰ 
ὑπ᾽ ἐμοῦ πεπραγμένα ἐπὶ τῷ σῷ ἀγαθῷ πεποιημένα, ἄσπα- 
ὧομένου τέ μού σε ἀντασπάξου, εὐεργέτην ΤΕ νόμιζε, ἐ ἐὰν δ᾽ 
ο΄ Ν, ’ , ’ὔ 

46 ἐπὶ θάτερα, τότε μοι μέμφου. ᾿Αλλ᾽ ἰσως μέντοι, ἐφη ὁ 
Κυαξάρης, καλῶς λέγεις" κἀγὼ οὕτω ποιήσω. Τί οὖν ; 
ἔφη ὁ ὁ Κῦρος, ἢ καὶ φιλήσω σε; Εἰῤ σὺ βούλει, ἔφη. ΚΚαὶ 
οὐκ ἀποστρέψει με ὥσπερ ἄρτι; Οὐκ ἀποστρέψομαι, ἔφη. 
καὶ ὃς ἐφίλησεν αὐτόν. 

Ν ΠῚ ε ΨΝ ε ’ὔ δ" 

37 ὩὭὩς δὲ εἰδον οἱ Μηδοί τε καὶ οἱ Ἰ]έρσαι καὶ οἱ ἄλλοι, 
“ ᾿ ΒΥ Ὡ{ 7 57 » Ἷ ΄ ᾽’ὔ 

πᾶσι γὰρ ἔμελεν ὃ τι ἐκ τούτων ἔσοιτο, εὐθὺς ἥσθησαν τε 
[4 «ε “- Ἂ ἂν .. (Ὁ ’ 3 

καὶ ἐφαιδρύνθησαν. καὶ ὁ Κῦρος δὲ καὶ ὁ Ἱζυαξάρης ἀνα- 
,7ὔ 3 ᾿; “ ε ΄“- Ν. ϑυ Ἂς Ἁ “ ’ 

βάντες ἐπὶ τοὺς ἵππους ἡγοῦντο, καὶ ἐπὶ μὲν τῷ Κυαξάρῃ 
ς “ “ - Ν 2 - σ΄ ψΞ. ΤΟΝ Ἐκ ι Ν, 

οἱ Μηδοι εἵποντο, κῦρος γὰρ αὑτοῖς οὕτως ἐπένευσεν, ἐπὶ 
ν “- , ς ε 3, «» ἐς ’ 5 Ν Ν 

48 δὲ τῷ Κύρῳ οἱ Πέρσαι, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐπὶ τούτοις. ἐπεὶ δὲ 
Ἂ , ’, Ἁ 

ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ στρατόπεδον καὶ κατέστησαν τὸν ἵζυα- 
΄7ὔ ᾿ 4 Χ - Ἁ Ἄν ἐν 

ξάρην εἰς τὴν κατεσκευασμένην σκηνὴν, οἷς μὲν ἐτέτακτο 
ρος ρος ἐλεΜη δον 39 πταρεσκευᾶζκον ΤαπιΤῇ εια Τῷ υχα αρῃ οι : ε σοι κῶν 

͵ Ἃ Ἅ 7 5 «ε “ 

χρόνον σχολὴν πρὸ δείπνου ἦγεν ὁ Κυαξάρης ἧσαν πρὸς 
Ν ε Χ 5: χε Χ ε Ἀν - ΘΥΟΝ 

αὐτὸν, οἱ μὲν καὶ αὐτοὶ καθ᾽ ἑαυτοὺς, οἱ δὲ πλεῖστοι ὑπο 
Ἂ τ΄ ψᾧ “ 5) 7 ᾿ 

Κύρου ἐγκελευστοι, δῶρα ἄγοντες, ὁ μέν τις οἰνοχόον 
᾿ « 3 ᾿ν 3 δ ς δ᾽. 5 Ν « Χ 

καλὸν, ὁ δ᾽ ὀψοποιὸν ἀγαθὸν, ὁ δ᾽ ἀρτοποιὸν, ὁ δὲ μου- 

ὅπως Ὁ. ἐὰν μὲν δὴ Η. ἢν μέν Ὁ. ἐὰν δή Α.α. τῷ ἀγαθῷ τῷ σῷ 
πεποιημένα 10. πεποιημένα οἴη. ἃ.α. μου) ἐμοῦ Ὁ. ἀντασπάζου] με δἀά. 
1)... .8ὕ00υ. νόμιζε] εἶναι Δα. }. ἐὰν] ἢν :. μου 10. 36. μέν- 
τοι] τοι Ὦ. ΡΓ.» μὲν 8.0... οὕτω ποιήσω] ποιήσω ταῦτα ἢ). ἢ α. βούλη 
Ὁ. ΡΥ". καὶ---ἔφη οὔ. Α.Ὁ. τηρ. Τ. ἀποστρέψεις Ο. 47. τε ΟΤη. . 
καὶ οἱ ἄλλοι] καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ ἢ). ἔμελεν ὅτι] ἔμελέ τι Ὦ. ἔμελλεν ὅτε 
Α.α. ἐφαιδρύνοντο ΙΒ κυαξάρει ἃ.α. ἐπένεσεν Δ. οἱ δ᾽ ἄλλοι 
ἐπὶ τούτοις] ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ ἄλλοι 0. 48. κυαξάρη α. ἐπετέτακτο 10. 
ΓΛΌῪῚ τὰ ἐπιτήδεια. κυαξάρει Α.α., 4] νεγρᾶ (τὰ ἐπ᾿ ταβθοία νἹἀθηϊαν) ιτή- 
δεια τῷ κυαξάρει ῬΟΠΙΐ δὔΙ8 1} 1η Πηρ΄. 20. [ΔΌΓ] ἤεσαν. αὐτοὶ ΟἸΏ. 
βυϊάα8 ν. ᾿Ἐγκέλευστοι ῬΟΠΘΩΒ 6Χ Β, λ. προσῆγον. τῷ Κυαξάρει δῶρα, οἱ μὲν καθ᾽ 
ἑαυτοὺς, οἱ δὲ ὑπὸ Κ. ἐ. καθ᾽ αὑτοὺς (ἁΛ. ἀφ᾽ ἑαυτῶν Ὁ. ὑπὸ κ. ἐγκέλευ- 
στοι] ἐκελεύοντο ὑπὸ κύρου 10. καλὸν οἵη. Α.6. 8. ν. Γ΄. 

πεπραγμένα] ὥρτηθ] ΡῬοβι ΠΏ αυοά ἤσω. 5ΟΗΝ, 
15 ἀορεθαΐῖ, αἱ Ἡγοαοῦϊ 8, 8ο : Ἴσθι ὥσπερ ἄρτι] 5.6. 
γὰρ ἐξ ἐμέο τὰ ποιεύμενα ὑπὸ Μήδων, 28. οἷς ἐτέτακτο] Τθυο, . 3; 22,7: Οἱ 
ΔΙΠΠΒα 6 ἰοςῖβ, 48 ααϊθυβ εα Η. ἄγ. 2, τριακόσιοι. αὐτῶν, οἷς ἐτέτακτο παρα- 
3» 10, 8] Υϑοΐῖθ πεποιημένα οτὰ. Α.α. βοηθεῖν, εἴ τι δέοι. 64 αἰΐθιο γϑῦθο 

86. Ῥοβί νεῦθὰ ἴσως μέντοι---λέγεις ΑΠΔ0. Ιοςἰ5 ἴπ [η4. οἰξαί!8. 
ὈτδνΘ 5116 }0Π] ΓΟ Ρν ]] τὴ οϑύ Ἰηίογρο- 80. ἐγκέλευστοι δὶς ΑΠΔ0. 1, 3, 13. 
ΠΟΠσαπη Ἰερθηΐ! Πδοο: ἀοϊπμάθ βαυθίο ΒΟΉΝ, Τύυμ Ἰορεπάστηῃ νἱ Ποίαν ἀρ- 
τηθίδίο οὖ 1Π ΟΠ ΓΑΥ ΔΤ γΘΓ50 βοηΐθη- τοκόπον, πὖ Η, τ. 7,1, 238. Οὐηῇ., νϑγ. 
[18πΔ δΠΪπΠΊΟ Ταρος κἀγὼ οὕτω ποι- 507, ΑΠ480.4,4;20, ΡΙαί. ἀοτρ. Ρ».518 Β. 



4 

ο Ν ς 

42 δὲ πονηροὶ πολυ ὑβριστότεροι. 
«.«ΩΧ Νὴ γι 5, 

τε καὶ ὁδὸν μακρὰν ἥκων δείπνει ἠδη" 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΙΝΘ7. ΟΥ̓ΕῚ 

σουργὸν, οἱ δ᾽ ἐκπώματα, οἱ δ᾽ ἐσθῆτα καλήν᾽ πᾶς δέ τίς 
40 ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἕν γέ τι ὧν εἰλήφει ἐδωρεῖτο αὐτῷ" ὥστε 

τὸν Κυαξάρην μεταγιγνώσκειν ὡς οὔτε ὁ Κῦρος, ἀφίστη 
αὐτοὺς ἀπ᾿ αὐτοῦ οὔθ᾽ οἱ Μῆδοι ἧττόν τι αὐτῷ προσεῖχον 
τὸν νοῦν ἢ καὶ πρόσθεν. 

᾿Επεὶ δὲ δείπνου ρα ἦν, καλέσας ὁ Κυαξάρης ἠξίου [13] 
τὸν ἵκῦρον διὰ χρόνου ἰδόντα αὐτὸν συνδειπνεῖν. ὁ δὲ 
Κῦρος ἔφη, Μὴ δὴ σὺ κέλευε, ὦ Κυαξάρη" ἢ οὐχ ὁρᾷς 
ὅτι οὗτοι οἱ παρόντες ὑφ᾽ ἡμῶν πάντες ἐπαιρόμενοι πάρει- 
σιν: οὔκουν καλῶς ἂν πράττοιμι εἰ τούτων ἀμελῶν τὴν 
ἐμὴν ἡδονὴν θεραπεύειν δοκοίην. ἀμελεῖσθαι δὲ δοκοῦντες 
στρατιῶται οἱ μὲν ἀγαθοὶ πολὺ ἀθυμότεροι γίγνονται, οἱ 

ἀλλὰ σὺ μὲν, ἔφη, ἄλλως 
Ν. 35, Ἄ 

Και εἰ τινες σε 
-“ 3 Ἴ Ἀ δῶ) 5 Ν Φ Ἁ 

τιμῶσιν, ἀντασπάζου καὶ εὐώχει αὐτοὺς, ἵνα σε καὶ θαρ- 
7 » Χ 3 ΡῚ Ν 5.) ὦ γὰ ’ 5᾽ 

43ρήησωσιν" ἐγὼ δ᾽ ἀπιὼν ἐφ᾽ ἅπερ λέγω τρέψομαι. αὔριον 
3 δ ᾿Ὶ -“ Ἁ δ Ξ᾿ ,ὔ 

δ᾽, ἐφη, πρῷ δεῦρ᾽ ἐπὶ τὰς σὰς θύρας παρέσονται οἱ ἐπι- 
’ σι 7] ψ Ν Ἁ "4 Ν 

καίριοι, ὅπως βουλευσώμεθα πάντες σὺν σοὶ ὃ τι χρὴ 
΄-“ ΄“-. Ἂν » ΄σι 5 Ἁ Ψ 

ποιεῖν τὸ ἐκ τοῦδε. σὺ δ᾽ ἡμῖν ἔμβαλε παρὼν περὶ τούτου 
7 57 ΄- 4 Ἃ ἃ 57 7 Χ 

πότερον ἔτι δοκεῖ στρατεύεσθαι ἢ καιρὸς δὴ διαλύειν τὴν 
΄ ᾿ν 

-- “ 

44 στρατιᾶν. ἐκ τούτου ὁ μὲν Κυαξάρης ἀμφὶ δεῖπνον εἶχεν, 
᾿ -“ Ἃς ς 4 ΄“- 

ὃ δὲ [κῦρος συλλέξας Τοὺυς ἱἱκανωτΤατους Τῶν φίλων καὶ 
“ Ν ΄ Β , δ, ’ 

φρονεῖν καὶ συμπράττειν, εἴ τι δέοι, ἔλεξε τοιάδε. 
3 , Ὰ Ν Χ “ » ΄, ΄, δ 

Ανδρες φίλοι, ἃ μὲν δὴ πρῶτα ηὐξάμεθα, πάρεστι σὺν 

ὁ---ὁ Ὁ. οἱ---οἱ] 

εν. ρα. τὴ. Α. 
- Ρ] 

ΕΕΜΕῪΣ ὑφ᾽] 
ἔφη] εἶπεν 1). 

ἐν. 686. πη. 1). 
ἀμελεῖσθαι} ϑυδ8 ν. Ὑβριστότερος, οἱ ἀμ. δοκοῦντες στρ.---ὗβρ. 
πολὺ ἂν 1). πολλ, αὖ να οίπν, α΄. ργτ., τιῦ [.., ὑ σουτ. 
νοιντοὸ 1). γίγνοιντο ἃα., 564] οἰντο ἴῃ Υᾶ8. 
θαρρήσωσιν Δ]ύοττιπὶ ρ ΘΧ Ραγίθ, αὐ νἀ θίιν, πὶ γα8. 1). 

οἱ] πάντες οἱ [).(. πηρ' Υ. 
δοκεῖ δπυηΐ. δοκεῖς Α.1).α. 

ττρῶτον 1). 

43. ΓΑΡΥῚ πρωί. 
ὅ τι] τί 1). 
44. τῶν φ. τοὺς ἱκ. α. εἴ] ὃ α. 
σὺν τοῖς θεοῖς πάρεστιν ἡμῖν 1). 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ] [ηΐον τὸ πολὺ οἱ 
πολὺ 1ὈΥ] οἴατη ΔΗ). 2,1. 42, 43 
τὰ νυϊαηῦ τῷ ἀΥΙοιιΠπι8. γοϑυ θη τι8 
ν]Πθαύαν πη. 1, 12: Εὐχιλότερον ὡς 

ἐπὶ πολὺ τὸν ἵππον παρέχεται. 
42. ἵνα σε θαρρήσωσιν) ἴἁτιν, Ληάν, 

094: Θάρσει γέροντος χεῖρα. [)6- 
ΠΟ Ά0Π. Ρ. 20. 15: Οὔτε Φίλιππος ἐθάρ- 

τις οτὴ. Δ... 5. ν. σ. 
ἀόω, αὐτοὺς] φι οἷ ους 1). ἴῃ 110. ἐ ΒΌΡΘΥ αὖ ο΄ ὃν ΒΈΡ6Ι ους Τ. (. 

τὸ Ο. ΒΡ. 40. ὁ οτῃ. Ὁ. 
41. τὸν 

μὴ δὴ] μὴ δὲ Δ. ἢ ΟΠ]. Α.α. 
ἐπηρμένοι }. δοόκοιεν 51η6 ἃςο. Ὁ. 

πολὺ] 
ἀθυμώτεροι 1). ΡΥ. 

πολλοὶ (. 42. εὐόχει 10. 
λέγω] ἔλεγον 10. 

πάντες ῬΌΠΟΙ5 ποῖαΐ α. ΟΥ̓. 
διαλύσειν 1). ἀλύειν 1. 

εὐξάμεθα Δ.Ο. εὐχόμεθα Ὁ. 

ρει τούτους οὔθ᾽ οὗτοι Φίλιππον. ΔΕ ΌΝ, 
ἔμβαλε] [Π|6]]Πρ6 λόγον, τι 2, 2. το, 

οὐ 6, .1ς τ: βουληνοέμβ. "ΘΒ 2.0. 2. ὃ: 
5ΟΗΝ. Ποβροπάθῃι ΔυιΓΘ Τὴ ἸΠΐΟΥ 80 
δοκεῖ οὐ καιρὸς, τι 5, 40 καιρὸς οὗ δέοι. 
{Πππιπιπιο πὶ ΘΟὨ] Πρ Ί 11 6, 1 6) 
ἀοΙοη πη ροί5 νἱἀοίαν καιρὸς ατιὰπη 
αὖ ἢῖς ἴῃ ΔΙΓοτῸ σπηοπα γῸ μοποπάιτη, 

[14] 

γί-. 



ΠΠΒΟῪ. ΘΑΡΟΥ. 40 

θεοῖς" ὕπη γὰρ ἂν πορευώμεθα, κρατοῦμεν τῆς χώρας" καὶ 
μὲν δὴ τοὺς πολεμίους ὁρῶμεν μειουμένους, ἡμᾶς δὲ αὐ- 

45 τοὺς πλείονάς τε καὶ ἰσχυροτέρους γιγνομένους. εἰ δὲ ἡμῖν 
ἔτι ἐθελήσειαν οἱ νῦν προσγεγενημένοι σύμμαχοι παρα- 
μεῖναι, πολλῷ ἂν μᾶλλον ἀνύσαι δυναίμεθα. καὶ εἴ τί βιά- 

σασθαι καιρὸς καὶ εἴ τι πεῖσαι δέοι. ὅπως οὖν τὸ μένειν ὡς 
πλείστοις συνδοκῇ τῶν συμμάχων, οὐδὲν μᾶλλον τοῦτο 

46 ἔργον ἐμὸν ἢ καὶ ὑμέτερον μηχανᾶσθαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ καὶ 
ὅταν μάχεσθαι δέῃ, ὁ ὁ πλείστους “χειρωσάμενος ἀλκιμώτα- 
τος δοξάζεται εἶναι, οὕτω καὶ ὅταν πεῖσαι δέῃ, ὁ ὁ πλεί- 
στους ὁμογνώμονας ἡμῖν ποιήσας οὗτος δικαίως ἂν λεκτι- 

47 κώτατος καὶ πρακτικώτατος κρίνοιτο ἂν εἶναι. μὴ μέντοι 
ὡς λόγον ἡμῖν ἐπιδειξόμενοι οἷον ἂν εἴπητε πρὸς ἕκαστον 
αὐτῶν τοῦτο μελετᾶτε, ἀλλ᾽ ὡς τοὺς πεπεισμένους ὑφ᾽ 
ἑκάστου δήλους ἐσομένους οἷς ἂν πράττωσιν οὕτω παρα- 

48 σκευάζεσθε. καὶ ὑμεῖς μὲν, ἔφη, τούτων ἐπιμέλεσθε: ἐγὼ 
δὲ ὅπως ἂν ἔχοντες τἀπιτήδεια ὅσον ἂν ἔγωγε δύνωμαι οἱ 
στρατιῶται περὶ τοῦ στρατεύεσθαι βουλεύωνται τούτου 
πειράσομαι ἐπιμέλεσθαι. 

δὴ] δὴ καὶ ". μειομένους Α. 45. θελήσειαν ἴ). προσγενόμε- 
νοι 1). καὶ πολλῴ ἂν ἀνῦσαι μᾶλλον ὃ. 100. δυναίμεθα «“πηΐ. δυνάμεθα 
Α.0.α. συνδόξαι Ὦ. συνδοκεῖ σο οἱ 5:0. Τ᾿ 5018. τοῦτο μᾶλλον α. 
ἐμὸν ἔργον 1). 46. ὥσπερ ὅταν μάχη ἡ Ὁ. οὕτως Δ. ὅταν πεί- 
σεσθαι δέῃ ἃ... τηρ. τ. βουλῆς. ὅταν που δέῃ βουλῆς 1). λεκτικώτατος] τε 
Δα αι 1). ογαϑὶῦ δ] χαϊα [,,. κρίνοιτο] φαίνοιτο [).(.. 5. ν.γ. ἂν οτη. Ὁ. 
47. εἴποιτε ἢ. τοὺς] τούς τε Α.α. τούς γε Η. ἐσομένους εἶναι (. 5.ν. ΥΤ. 
οὕτως Α. 48. [ΔΌΣ] ἐπιμελεῖσθε. ΓΑ Υ] τὰ ἐπιτήδεια. ὅσα Ὁ). 
ἐγὼ ἢ. βούλωνται Ε. εἴ λεύ 5.ν.Υ. τούτους Α. τούτου οη. 1). [ΔὈ τὶ 
ἐπιμελεῖσθαι. 

44. ὅπῃ) Ἐγθαμθη8 ἴῃ 10 γ]5 Χρηῃ, 48. ὅσον ἂν ἔγωγε δύνωμαι] Ψυη- 
Ῥεγηΐδῖ]0 [οὐτηδυτιπὶ ὅπῃ οἷ ὅποι, υὖ σοπάδα δος οαπη νΈΓὉ]8 τούτου πειρά- 
ῃὶς Μ., βεαιθηΐα πορεύεσθαι. Δ΄. τ,1, σομαι ἐπιμέλεσθαι. ΘΟῊΝ, 
2 πᾶ. 7, 6, 37. 



ΞΕΝΟΦΩΝΎΤΟΣ 

ΚΎΡΟΥ ΠΑΙΔΈΕΊΙΑ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΚΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

Ταύτην μὲν δὴ τὴν ἡμέραν οὕτω διαγαγόντες καὶ 
δειπνήσαντες ἀνεπαύοντο. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρῷ ἧκον. ἐπὶ 
τὰς Κυαξάρου θύρας πάντες οἱ σύμμαχοι. ἕως οὖν ὁ 
Κυαξάρης ἐκοσμεῖτο, ἀκούων ὅτι πολὺς ὄχλος ἐπὶ ταῖς 

θύραις εἴη, ἐν τούτῳ οἱ φίλοι τῷ Κύρῳ προσῆγον οἱ μὲν 
Καδουσίους δεομένους αὐτοῦ μένειν, οἱ δὲ Ὑρκανίους, ὁ δέ 
τις Σάκας, ὁ δέ τις καὶ Γωβρύαν: Ὑστάσπας δὲ Γαδάταν 

“ τὸν εὐνοῦχον προσῆγε: δεόμενον τοῦ Κύρου μένειν. ἔνθα [2] 
δὴ ὁ Κῦρος γιγνώσκων ὅτι Γαδάτας πάλαι ἀπωλώλει τῷ 
φόβῳ μὴ λυθείη ἢ στρατιὰ, ἐπιγελάσας εἶπεν, ε Γαδάτα, 
δῆλος εἰ, ἔφη, ὑπὸ Ὑστάσπου τοῦδε πεπεισμένος ταῦτα 

3 γιγνώσκειν ἃ λέγεις. καὶ ὁ Γαδάτας ἀνατείνας τὰς χεῖρας 
πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀπώμοσεν ἢ μὴν μὴ ὑπὸ τοῦ Ὑστάσπου 
πεισθεὶς ταῦτα γιγνώσκειν: ἀλλ᾽ οἶδα, ἔφη, ὅτι ἣν ὑμεῖς 
ἀπέλθητε, ἔρρει τἀμὰ παντελῶς" διὰ ταῦτ᾽, ἔφη, καὶ τούτῳ 

1. [ΔὈ1] πρωί. ξύμμαχοι α. ἕως] ἐν ᾧ Ὁ. ταῖς θύραις] τὰς θύρας 
α. αὐτοῦ μένειν δεομένους α. ὁ δέ τις σᾶκας ροϑβί γωβρύαν δᾺ 

καὶ οτη. Α.}. ὑστάσπας] [ΔὈΥ] ὑστάσπης. τ ύρλυ 1. 2. ὁ γα- 
δάτης 1). ὁ ἀο]εΐ 1.. ἀπολώλει ΔΑ. ἔφη εἶ Ὁ ὑπὸ] ὑπὸ τοῦ ΑΔ. α. 
τοῦδε] τούτου Α.Ε. 8. γαδάτης Ὁ. πρὸς εἰς α. ὑπὸ ὑστά- 
σπου ταῦτα πεπεῖσθαι ἃ ἁ γινώσκοι 0. ἂν Α.(. ἐκρεῖ Δ.6. ρτ., αἱ νΙἀδίαΓ, 
4] ἔρρει ἴῃ γ88. τὰ «μὰ ἢ Ὁ. παντελῶς ] λῶς ΡΥ ΠῚ ἰὴ ΓΒ., 564 τπιῦ ΠῚ Π}] 
ΑἸ1ὰ4 Γαουϊῦ ρῃ., α. φη 1)., ἔ 5. ν.γὙ.Ψ 

1. σύμμαχοι] θο65. ΒΟΟΪΟΙΙΠΊ, 8. εἰς τὸν οὐρανὸν] πρὸς Θδὺ ΒΌΡΓΙΔΙ, 
πί 5.» 5» 45. ΒΟΉΝ. 4: 11, ἥλλοντο πρὸς τὸν οὐρανὸν, τιδ] 

ἐπὶ ταῖς θύραις] 1λ)αϊίνιιπι ἸηΐΘΥ οὐ 51Π}}}1{6Ρ (αι. εἰς. 564 πρὸς οὐρανὸν οδ8ΐ 
ασοιιδαίν ατὴ ναυιαηΐῦ ΠΥ] οἰϊαπ 3, 3, (ἔπ οοη. ο. 109, 9. [ηἴτὰ 6, 4, 9, Β᾽ Π.}Π106 
13, 0Ό] δοοιιδαΐϊνιιβ, πὖ πος οἱ ὃ, 6, το, ναγδηΐ Π0υ]1. 5ΟΗΝ, 
ΟΧ ῬΙΓΡΘΟΘαθηΠ] 1Π]αὔτι8 νἹἀ οι, ἔρρει τἀμὰ] οην, 1, 15 : ̓Επεὶ γὰρ 



ΧΈΝΟΡΗ. [ΝΒ5Ί1. ΟΥ̓ΒῚ 1.18. ΥἹ. ΟΑΡ. 1. 907 

» ᾿ς ιν , ᾽ ΄΄ ᾽ , 7 ΕΑ ΔΝ « Ἀ 

ἐγὼ αὐτὸς διελεγόμην, ἐρωτῶν εἰ εἰδείη τί ἐν νῷ ἔχεις ὑπὲρ 
“ ’ “σ΄ ΄“ « σ΄“ 

4τῆς διαλύσεως τοῦ στρατεύματος ποιεῖν. καὶ ὁ Κῦρος [3] 
3 3 ε ’ “- “- 

εἶπεν, ᾿Αδίκως ἄρα ἐγὼ Ὑστάσπου τοῦδε καταιτιῶμαι. 
» 7 ,7ὔ οἷ 3 , ς ’ 53 “ ἅν. «ἢ 

Αδίκως μέντοι νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Ὑστάσπας, ὦ ΚΚῦρε' ἐγὼ 
3, “ ᾽ὔ “ “- ’ « » μὰ 

γὰρ ἐλεγον τῷ ΤΙ αδάτᾳ τῷδε τοσοῦτον μόνον ὡς οὐχ οἷον 
΄ 3} ΄ ΄ 

τέ σοι εἴη στρατεύεσθαι, λέγων ὅτι ὁ πατήρ σε μεταπέμ- 
ἈΝ “- 7] ἕ , Ν Χ ΄σο 3". ἅ 

5πεται. καὶ ὁ Κῦρος, ΤῚ λέγεις ; ἐεφη᾽ καὶ συ τοῦτο ἐτολ- 
5 “- ἈΕΕΙΝ ραν ΚῸΝΣ ᾿ ΄ 5, 4 Ν Ν 

μησας ἐξενεγκεῖν, εἴτ᾽ ἐγὼ ἐβουλόμην εἴτε μή; Ναὶ μὰ 
δ», ᾿ »“» Ἃ « ω » 

Δί᾽, ἔφη: ὁρῶ γάρ σε ὑπερεπιθυμοῦντα ἐν Πέρσαις περί- 
- Ν - Ν 5 7 ἘΠ᾿ ΟΣ 

βλεπτον περιελθεῖν καὶ τῷ πατρὶ ἐπιδείξασθαι ἡ ἕκαστα 
’, ς “ 3 Ν » “- ΒΗ 

διεπράξω. ὁ δὲ Κῦρος ἔφη, Σὺ δ᾽ οὐκ ἐπιθυμεῖς οἴκαδε ρ ρ 7) Η μ 
» ἴω 5 Ν 79 327 δ. 8 33. ἃ. ἊΝ 7 

ἀπελθεῖν ; Οὐ μὰ Δί᾽, ἐφη ὁ Ὕστασπας, οὐδ᾽ ἀπειμί γε, 
9 ον ΄, 7 σ΄ Ἂ “ Ἂ 

ἄλλα μένων στρατηγήσω, ἕως ἂν ποιήσω Γαδάταν τουτονὶ 
ὄχ Ὁ 4 

τοῦ ᾿Ασσυρίου δεσπότην. 
δὲ " ἴω 5, - νιν ᾿' 

6 Οἱ μὲν δὴ τοιαῦτα ἔπαιζον σπουδῇ πρὸς ἀλλήλους. ἐν [4] 
Ν 7 ὰ “ 7] 53. σι ΣΉ; ἘΣ 

δὲ τούτῳ Κυαξάρης σεμνῶς κεκοσμημένος ἐξῆλθε καὶ ἐπὶ 
7 “- ’, Ἁ ὁ “ ἃ 

θρόνου Μ δικοῦ ἐκαθέ ἐτο. ὡς δὲ παντες συνῆλθον οὗὑς ἢ 
3 

ἔδει καὶ σιωπὴ ἐγένετο, ὃ Κυαξάρης ἔλεξεν ὧδε. Ανδρες 
σύμμαχοι, ἴσως, ἐπειδὴ παρὼν τυγχάνω καὶ πρεσβύτερός 

τί---τῆς] τίνα γνώμην ἔχοις περὶ τῆς }Ὁ., 
Η. νόῳ Α. 4: ἐγὼ] ἁ ὡς ἔοικεν 86. Ὁ. 
ἀδίκως---ὡς οὐχ] καὶ ὁ ὑστάσπης εἶπεν, ναὶ μὰ δ᾽ 

διελεγόμην] προσῆλθον Ὁ. 
ΟἸΏΪΒ580 ἀεἰηάθ ποιεῖν. νῷ 
ὑστάσπην αἰτιῶμαι Ὁ. 
ἔφη, ὦ οἰ ἀδίκως μὲν δὴ, ἐπεὶ ἔγωγε καὶ ἀντέλεγον γαδάτῃ ὡς οὐχ 1). ὑστά- 
σπης τε οἵη. α. ΡΥ. στρατεύεσθαι] μένειν Ὁ. μεταπέμποιτο 

0).6. 5.ν.γΤ. . τοῦτο σὺ Ὦ. εἴτ᾽] ἐπεί Ἀπ. σον. 8. τ. ὑπερε- 
πιθ.] πι 5.ν.γ. α. ἀπελθεῖν] διελθεῖν Α. ἀπ ἴῃ 11. ἃ. οὐ μὰ] μὰ Ὁ. 
ὑστάσπης Α..Ὁ. μένων ν αἰΐογατη 5... τ. Ο, ἕως] ἔστ᾽ Ὁ. γαδά- 
την }0. δεσπότην τοῦ ἀσσυρίου 0. 6. ὁ κυαξάρης 10. θρόνου] 
θρό τη 11. α. ὁ οτῃ. Ὁ. ἔλεξεν] εἶπεν Ὁ. ξύμμαχοι . ἴσως 
οἵη. Α.(. τηρ΄ Υ. 

ΒΑΡΘΕ 5 Δ]1αυ]Ἱα ΒΘ. νου Θίθρἢ, 
ἴῃ 168. 

γέλως ἐξ ἀνθρώπων ἀπόλωλεν, ἔρρει τὰ 
ἐμὰ πράγματα, τ0}] ΠΟΠ ἹπΊ ΡΟ Δ 118 
σοῃ]θοίαγα, Θοττιπ 4] τἀμὰ, αὖ ἨΪο, 
ἀε]εῖο πράγματα, ηποά ᾿ἱπίοεγαπτῃ δὶς 
δαἀαιτη, αὐ Ποιηοβίῃ. ἢ. 275» τό. 
ΘΘΙΒ ΒΟΥ Οογίθ ΧΘΠΌΡΒΟΩ ἀϊχογαῦ τἀμὰ, 
Ηϊς οἵ 5, 4; 30, αἱ ἴῃ οὐπηῖθτιβ ΑΠΔὉ. 
ηγ.6, 32, ἴῃ τὰ ἐμὰ αἸνίδιιπη ἴῃ ΠΟΠΠ]]18. 

4. τῷ ἀο]επάπμῃ νἱάοίαγ. ὅ:. Ὑ- 
στάσπου τοῦδε 5. 2 εἰ 4. 

5. ἐξενεγκεῖν Ἰ]ΠΠοἸύπιτη φαϊα 5Ιρ τ Πσδί, 
αυοα ἴῃ ρα ] στα οἴΐεγσσα πο]οπίθ Ουὐτοὸ 
Ποη ἀοροθαΐ Ηγβίδβραβ ; αὔαιιθ ἢϊς ββί 
ΠπΉΟἾτι5 Ποίτβ, αἰ ὐὑγαμη 1Π ρῬαΟΓ]8 1) 
ἀγσοββοσοῖ, 5ΟΗΝ, 

6. ἔπαιζον σπουδῇ} {0{6θαηΐιγ 0618 

ἴσως] Αἰδοαπὶ οϑῦ δἢΠστηδπηο τι- 
ΒΌΓΡΑΙΙ ἴσως, αὖ 05:0 ΠΟΙ 6Π8. 81- 
γορδηΐα. Φ1Ὸ οὔδιη 5, 5» 326 γαχϑα- 
ΤῸ5 ἀλλ᾽ ἴσως μέν τοι καλῶς λέγεις. 
ἀδαὰθ ποὺ ρῥὶυγα αἸχιτηιβ ἴῃ ΡΟ] ]ΟΙΒ 
Αγϊϑίοίθιβ. ὅϑϑθρθ δηϊπὶ Αὐ]ιβίοίθ]θβϑ 
1[ὰ ἀττικίζων Ἰοχαπίυβ. εδ-. ΟΑΜῈΕ- 
ΒΑΒΙΠ5. 

ἐπειδὴ---ἄρχειν με λόγου] Η. ατ. 4: 
1,32: Μετὰ δὲ τοῦτο ἤρξατο λόγου ὁ 
Φαρνάβαζος" καὶ γὰρ ἦν πρεσβύτερος. 
ὕθι ΔΟΙΙν πὰ Ἔχϑρεοίθθ, αὐ 3, 3, 61, 
δρόμου τινὲς ἦρξαν, ταῦ]! τηὰίαηΐ ἴῃ 
ἤρξαντο. Υ,. δὰ 2, 2, 28. 



4908 ΧΕΟΝΟΡΗΟΝΤΙῚΙΒ ἹΝΩ͂Τ. ΟΥ̓ΗῚ 

εἰμι Κύρου, εἰκὸς ἄρχειν με λόγου. νῦν οὖν δοκεῖ μοι εἶναι 
καιρὸς περὶ τούτου πρῶτον διαλέγεσθαι πότερον στρα- 
τεύεσθαι. ἐ ἔτι καιρὸς δοκεῖ εἶναι ἢ διαλύειν ἤδη τὴν στρα- 
τιάν" λεγέτω οὖν τις, ἔφη, περὶ αὐτοῦ τούτου ἡ γιγνω- 

7 σκει- ἐκ τούτου πρῶτος “μὲν εἶπεν ὁ Ὑρκάνιος, ᾿Ανδρες [5] 
σύμμαχοι; οὐκ οἶδα μὲν ἔγωγε εἴ τι δεῖ λόγου ὃ ὅπου αὐτὰ 
τὰ ἔργα δείκνυσι τὸ κράτιστον. πάντες γὰρ ἐπιστάμεθα 
ὅτι ὁμοῦ μὲν ὄντες πλείω κακὰ τοὺς πολεμίους ποιοῦμεν ἢ 

πάσχομεν: ὅτε δὲ χωρὶς ἦμεν ἀλλήλων, ἐκεῖνοι ἡμῖν 
ἐχρῶντο ὡς ἐκείνοις ἦν ἥδιστον, ἡμῖν γε μὴν ὡς χαλεπώ- 

βτατον. ἐπὶ τούτῳ ὁ ΚΚαδούσιος εἶπεν, Ἡμεῖς δὲ τί ἂν λέ- [6 ] 
γοιμεν, ἔφη, περὶ τοῦ οἴκαδε ἀπελθόντες ἕκαστοι χωρὶς 
εἶναι, ὁπότε 7ε οὐδὲ στρατευομένοις, ὡς ἔοικε, χωρίζεσθαι 
συμφέρει; ἡμεῖς γοῦν οὐ πολὺν χρόνον δίχα τοῦ ὑμετέρου 
πλήθους στρατευσάμενοι δίκην ἔδομεν ὡς καὶ ὑμεῖς ἐπί- 

οστασθε. ἐπὶ τούτῳ ᾿Αρτάβαζος ὅ ποτε φήσας εἶναι Κύρου [7] 
συγγενὴς ἔλεξε τοιάδε: ᾿Εγὼ δ᾽, ἔφη; ὡ Κυαξάρη, τοσοῦ- 
ΤΟΡν διαφέρομαι τοῖς πρόσθεν ἜΝ ΔΟ: οὗτοι μὲν γάρ 
φασιν ὅτι δεῖ μένοντας στρατεύεσθαι, ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι 

το ὅτε μὲν οἴκοι ἦν, ἐστρατευόμην" καὶ γὰρ ἐβοήθουν πολλά- 

με ἄρχειν 10. δοκεῖ μοι εἶναι καιρὸς] μοι δοκεῖ καιρὸς ἔφη εἶναι 1). λέ- 
γεσθαι Ἀ.(α. ΘΟΥΓ. 5.. “λεχθῆναι Μ. διαλέγεσθαι δηΐθ πρῶτον 1). ἔτι καιρὸς 
δοκεῖ εἶναι δοκεῖ εἶναι ἔτι 1). τις οὖν α. γιγνώσκειν ΔΑ. 7: πρῶ- 
τος 1).(. 5. ν.τ. πρῶτον Δ.6. ργ. λόγων 1). δείκνυσι 1). δεικνύει 
ΑἸΟΣ καὶ 5.γ.1. Ὁ. μὲν ὄντες Δ0ΟΌ 5168. ΤΑΡυὶ μένοντες. κακὰ ΟΤΏ. 
ἈΠΟ: πὰρ. Υ. ποιοῦμεν τοὺς πολεμίους 1). ἡμῖν) καὶ ἡμῖν Α. 8. τοῦ- 

διὰ τοῦ ἡμετέρου Α.(α. οοτΥ. 116’. Τ΄ διὰ 
Ροϑβί δίχα Ρυποίβ ποίϑῦ οἷ ἡ 5.0. ἴῃ υ πηπίαί [᾿. Το “συγγενὴς εἶναί 
ποτε φήσας κύρῳ εἶπε τάδε . κύρῳ͵ οὔ τὴ Η. Μ. ὅτι δεῖ] ἔτι δεῖν Α. 
δεῖ (. οἱ ὅ 5. ν.γΥ. ὅτε μὲν οἴκοι ἦν 1). ὅτε οἴκοι ἤμην ἃ.α. 

το Α.6. ργ. ὁπότε] ὅπου 1). 

καιρὸς] Π)ρ]εχ καιρὸς 8180 680 τηο- 
Ἰδβύπτη τὖ Δ] ΘΓ τιηᾶ αππὶ εἶναι α6- 
Ἰεπάπτη ογθάδιῃ. Υ͂. 5, 5» 43. 

ἤ. ὡς χαλεπώτατον] ὡς δηΐθα οΓδΐ 
πἰ, Ὦϊς δϑύ ψφαδηῃ. 

8. δίκην ἔδομεν] Ν'΄. 5» 4: 15. 
Ὁ ποτε. 4. 7. Ν Δ. τ, 2 ΣΕ, ΤΟ 2 ΔΣ 

10] 1[6πὶ σηϊνο. 316 60 7; 5. 49. 
ἤμην] ἰπαργοθαίαπι ΡΠΡΥΠΙΟΠΟ Ἐὰ. 

Ρ. 152: Ἤμην, εἰ καὶ εὑρίσκεται παρὰ 
τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐρεῖς, ἀλλ᾽ ἢν ἐγώ, 
σοίου βαιιθ ΔΙ ΟΙΒ.15. Γουπηδιαι, Παρ θαί 
᾿γβίαβ Ρ. τι1, 17, ἈΡ1Ὶ ᾿]αίδτη ῬΘΙ 
ΡΥδοοοἄθη8 ἐκεκτήμην ἴῃ εἴην Υϑοῦθ πη1ι- 
ΜΡῚ ΠοΌτοοιι5, οὕ ἀρπα στρ.  ε]. 031: 

ν δ᾽ “Ελλάδ᾽ ἔλθω κἀπηβοῦ Σπάρτης 
μ τήν, κλύοντες, εἰσιδόντες, ὡς τέχναις 

θεῶν ὠλοντ᾽, ἐγὼ δὲ προδότις οὐκ ἄρ᾽ 
ἦν Φίλων, ΟΠ θοβοιβ ἴῃ ὙΠΘοαο5. 
ΨΟΙ]. ΟΣ Ρ. 882, το: Εὕρηται γὰρ τὸ 
ἤμην τὸ ἐπὶ τοῦ ὑπῆρχον, ὡς παρ᾽ Εὐ- 
ριπίδη ἐν Ἕλένης ἀπαιτήσει, ᾿Εγὼ δὲ 
προδότης οὐκ ἤμην τέκνον, ΡΙῸ ααῖθιι8 
ΠΌν] ΐγιη. Μ. Ρ- 430, 15; ,ἀπηγόρευ- 
ται δέ' πλὴν εὑρήσεις νΕ] εὕρηκα παρὰ 
Εὐρ. κτλ. Ογποα ϑΒοΠο]αβίθο οὐ]πὰ85- 
ἀδπὶ ΟοΙη ΠΟΘ ιπΠ] οοδΥρι, Β568}0]. 
ΗΙΡΡΟΙ. 1012: Μάταιος ἄρ᾽ ἦν, οὐδαμοῦ 
μὲν οὖν φρενῶν, αἰ], οὐδαμοῦ, Φησὶ, 
συνέσεως ἤμην ἐγὼ τοιαῦτα ἐννοού- 
μενος. Ηαιὰ ἀυθῖο οπίμα δι ρ᾽ 68 
Π6 ἦν ααϊάρη,. πϑάπιηλ ἤμην ΒοιΊρΒιῦ, 
866 ἡ. ἼΤτο. 474 δυίοιη απο ΛΡΒΙΠΟΒ 
Ρ. ού, 5, οἅ. 1λα]ς, Ἔχ οἵ : Ἤμην τύ- 
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΄“ ε , “ 7 ε 

κις τῶν ἡμετέρων ἀγομένων καὶ περὶ τῶν φρουρίων ὡς 
» ͵7͵ 7 ͵7ὔ 3 7ὔ, ,7 

ἐπιβουλευσομένων πολλάκις πράγματα εἶχον φοβουμενος 
“ ἴω 3, Ν “- ΄“- 

τε καὶ φρουρών᾽ καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττον τὰ οἰκεῖα δαπανῶν. 
νῦν δ᾽ ἔχω μὲν τὰ ἐκείνων φρούρια, οὐ φοβοῦμαι δὲ ἐκεί- 
νους, ̓εὐωχοῦμαι. δὲ τὰ ἐκείνων καὶ πίνω τὰ τῶν πολεμίων. 
ὡς οὖν τὰ μὲν οἴκοι στρατείαν οὖσαν, τάδε δὲ ἑορτὴν, ἐμοὶ 

ο » ιν 7 Α Χ 7 ἈΝ Λ 

τι μέν οὐ δοκεῖ, ἐφη. διαλύειν τῆνδε τὴν πανήγυριν. ἐπὶ του- 
ς ΄ 53 ᾽ Ν ᾽ Ὅν ἊΚ Ἅ , 

τῳ ὁ Τωβρυας εἶπεν, Ἐγὼ δ᾽, ὦ ἀνδρες σύμμαχοι, μέχρι 
“ σι 3 “- Χ ’ὔ ᾽ 5ῸΝ .ἶ ᾿ 

μεν τοῦδε ἐπαινῶ τὴν Κύρου δεξιάν" οὐδὲν γὰρ ψεύδεται 
ὧν ὑπέσχετο" εἰ δ᾽ ἄπεισιν ἐκ τῆς χώρας, δῆλον ὅτι ὁ μὲν 
᾿Ασσύριος ἀναπαύσεται, οὐ τίνων ποινὰς ὧν τε ὑμᾶς ἐπε- 
χείρησεν ἀδικεῖν καὶ ὧν ἐμὲ ἐποίησεν" ἐγὼ δὲ ἐν τῷ μέρει 
» 7 χλ ὃ » δί ΦΧ τς ΄- λ 3 ͵ 

ἐκείνῳ πάλιν δώσω δίκην ὃτι ὑμῖν φίλος ἐγενομην. 
5» κ 7 κι - 5 53 “), ἀν α΄ κα 
Επὶ τούτοις πᾶσι Κῦρος εἶπεν, ᾿Ω ἄνδρες, οὐδ᾽ ἐμε 

΄ “ »Ν Ν κ Ν ΄ Ν Ν 

λανθανει ὅτι ἐὰν μὲν διαλύωμεν τὸ στράτευμα, τὰ μεν 
᾿Ξ , » Ἃ Ν Ν “ 

ἡμέτερα ἀσθενέστερα γίγνοιτ᾽ ἂν, τὰ δὲ τῶν πολεμίων 
΄ε ή Ὰ Ν “- Ά ᾽, 

πάλιν αὐξήσεται. ὅσοι τε γὰρ αὐτῶν ὅπλα ἀφῆήρηνται, 

[8] 

112 [9] 

1Ο. ἀγομένων καὶ περὶ τῶν σφετέρων ΟἹ. Α.α. τηρ΄. Γ. ΒΟ] τη σφετέρων οἴῃ. Μ. 
ἐπιβουλευομένων 2. πράγματα] γράμματα ἈΑ.Ε. ΡΓ. οὐ φοβοῦμαι δὲ] 
καὶ οὐ φοβοῦμαι 1). καὶ δηῖ6 οὐ Δαᾶ. ἃ. τ. καὶ πίνω τὰ] πίνω τε τὰ 10. 
στρατιὰν 1). τάδε] τὰ Α.α. 11. δ᾽ οῃῃ. Α.α. ξύμμαχοι ἃ. 
οὐδὲν] ν 5. γ. 686. π. Δ. μὲν οἵη. Ὦ. ἄπιτε Ὦ. ἡμᾶς Ὁ. Ὀγ. δὲ 
ΟΤη. σ. πάλιν ἐ ἐκείνῳ 1). 12. τουτοισὶ Α.Ὁ. οὐδέμε ῃ. ἐὰν] 
ἢν νῦν 1). ἐὰν νῦν Μ. νῦν ἃ. 5.νγν.1. γίγνοιτ᾽ ἂν] γίγνεται Ὦ. ὅσα ῬΡυΣ 
αἱ νἹἀθίατ, ααὶ ἐ ῬΓῸ ἐπίονὰ ΘΥδ88, Θδθηηατιθ Τῇ. Υ΄. Ττηρ΄. ΒΕΡΡΙδΐ ταχὺ ἄλλα ποι- 
ἤσονται, ὅσϊ τε ἵππους ἀπ. ΕΠ μὲν Ὁ. 

ραννος κεὶς τύρανν᾽ ἐγημάμην, ἴῃ ΘΟ΄61 
1|ῦτο Ῥδιῖβ., 4αὶ καὶ εἰς τυράννου, 8115 
ναὶ μὴν, αιιοα οἰϊατη ἀραὶ ΕὐΤΙΡΙ 6 Πὶ 
ἈΒΟΙΙρΡΒ1 ὙΊΟΌΟΥΙΙΒ, 8115 καὶ μὴν 5011- 
Ὀϑηῦθιι5, ΠῚ Π1]Ὸ ἔθ ]οΙοῦ ΠΡΓΔΙῚ ο0Π- 
Ἰθεῦαγα οϑύ ἡθδηὶ Πρτόγαμη ΕὐΤΙΡΙΑΙ5 
βουϊρίαγα. ἦμεν τύραννοι, ΘΟΥΓΘΟΐΟΓΘ 4]10 
[ογπηδτη ἦ, απδτη ἢ μὲν ΒΟΥ] 6 5 Ε]τη5- 
Ἰοῖὰ8. δά δορῇ. (3. 1΄. ρ88 γβϑιταϊ, 
δα ἦμεν τύραννοι, 8110 84, ἤμην τύραννος 
ἀδιογαθηθθυβ. ΘΟ μΠΊΟΥΘΒ ῬΥϑοίου 
ὉΠΟΉΥΤητΙ ΠῚ 'ῃ Εΐγτη. Μ. οοά. ΄βη. οἵ 
δρυὰ ναΠπΌτΩ ΑἸαΙ Ηοτί. Ρ. 78 ἃ, 
οἰξαίατη : Ἤμην πότ᾽ ἤμην τῶν μῦθοι 
γώντων ἐν λόγοις, (αιιθπὶ (ὑΟΤΉΪΟΙΙΠῚ 
Ρυΐαῦ Μεϊποῖκιβ οτῃ. νο]. 4, Ρ. 654 8. 
ΝΟ]. 2, Ρ. [2243) οἵ αἰαπι 8ρΡ. ΠΙοη. 
Οὔ Θιη: 64, ΜΟΙ 5 θὲ 320, οαἱ ΟτΥ. 
44: Ρ. 107; ἢν τοϑίιπὶ ργῸ ἤμην, τηθιηο- 
τϑηΐ Ἰπίογργεῖθβ ῬΏΓΥΠΙΟΠΙ οἱ ργϑτη- 
τηδίϊοι. Εὐ σύτπτῃ ΤΆΓΟΥ τηᾶρὴᾶ 
510 1π (4110 115 ἰοτηεγιίαβ, πὸ ἀπιαπτπιτα 

αυϊάοτῃ ἤμην Ὦϊο ΡῈ: ἐστρατευόμην 1]- 
Ἰαΐατη 6886. ΡΙῸ ἦν, σποα οἰδπὴ 56Π0]. 
Βοα]. Απαᾶῦ. 7, 7: 432 ᾿πιογργοίδ!ιγ 
ἤμην, ὨΪΒῚ μὴν ἩδίμιΠΊ ΘΧ ΟἸ]580 μέν. 

10. σφετέρων 1 Ῥϑιηρταγιθ δρπᾶ 
ΒΟΙΙΡΙΟΥθη. ἢ] 115. ϑοίαι!β πιδῖ18. ΡΙΌΠΟ- 
ΤΩΙΠ15 ΒΟ] Ποδ ΟΠ 6. ποϑίγὶ βυιβρθοίαχη 
[λοθῦ, θὔδιαϑ1 ὩΟΠ ἀθοθββοῦ ἴῃ ΘΟα]ο6 
ὍΠ0, Παδη τα οἰϊδπη ἡμετέρων 51Ρ- 
Ῥ]θηΐθ ἸῺ Τπϑ8Υρ.», 10 Π]Θ]ΠΟΥθτι8. διι.- 
ἴδθιη διιῦ ΟΥ̓ ΒΒΌΤΩ Θβϑθύ ΟΠ ὈΥΟΧΊΤΩΙΒ 
δα ΥΘΟΘΗΓΟΥΙ ΠΊ|. ΒΌΡΡΙ]οθίθιη. Ὑ1- 
δία ϑπῖτη Δ 1 11586 701 ρον 88 1Π- 
[6]Πσογοῦ τὰ ἐκείνων φρούρια, τὖ 56- 
ααπαγ. Ροσίδγιιπι ΘΡΙΘΟΓ ΠῚ οἱ ΤΟ θη- 
ὈΟΥ ΤΠ ΘΧΘΠΊΡ]ἃ 6 ῬΥτηἃ ν6] βθοιηάδ 
Β1ηρ, γ6] Ρ] 1. ἀβαγρϑηΐατῃ ν. ἴῃ 65. 
ΒίΘΡΗΠ. 

11. ἐγὼ δὲ] ὕτθαπεο ἢδο βι] πηρῚὶϊ 
ῬΙΙΟΥῚ τηθιῦγο (ΟΌΥγαΒ, Ὁ ΘΧρθο- 
(05 ψεύσεται Κῦρος. ΒΟΉΝ. 
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Ν “ ὔ “ “ » ΖΦ 

ταχὺ ἄλλα ποιήσονται' ὅσοι τε ἵππους ἀπεστέρηνται, 
Ν ’’ Ε “ἤ ᾽ “ 

ταχὺ πάλιν ἄλλους ἵππους κτήσονται: ἀντὶ δὲ τῶν ἀπο- 
΄ Ψ“ 3 , ͵ 

θανόντων ἕτεροι ἐφηβήσουσι καὶ ἐπιγενήσονται: ὥστε 
» Ἁ Ἂς Ζ' 7 ,ὔ ΄“ ’ 

οὐδὲν θαυμαστὸν εἰ πάνυ ἐν τάχει πάλιν ἡμῖν πράγματα 
Ά “4 7 “ 5 ἣ ΄ ΟΝ ΤΣ ὁ 

13 παρέχειν δυνήσονται. τί δῆτα ἐγὼ ἸΚυαζάρην ἐκέλευσα [το] 
7 ΄ι 7 ΄“- ΄ι' “ 

λόγον ἐμβαλεῖν περὶ καταλύσεως τῆς στρατιᾶς ; εὖ ἴστε 
ὅτι φοβούμενος τὸ μέλλον. ὁρῶ γὰρ ἡμῖν ἀντιπάλους 

προσιόντας οἷς ἡμεῖς, εἰ ὧδε στρατευσόμεθα, οὐ δυνησό- 
᾿άμεθα μάχεσθαι. προσέρχεται μὲν γὰρ δήπου χειμὼν, 

ἢ Ἁ ΕῚ μ ἘΠῚ κυ 3 “- 3 5 Ν Ν "75 3 

στέγαι δὲ εἰ καὶ ἡμῖν αὐτοῖς εἰσιν, ἀλλὰ μὰ Δί Σ}ᾷ᾿οὐχ 
τ δ 7 ᾿Υ “ 7 - 

ἵπποις οὐδὲ θεράπουσιν οὐδὲ τῷ δήμῳ τῶν στρατιω- 
“ Ὡ ,ὔ “- “Ἀ “ἢ 

τῶν, ὧν ἄνευ ἡμεῖς οὐκ ἂν δυναίμεθα στρατεύεσθαι" τὰ 
᾽ 5 ’ “Ψ ΝΥ « ΄ ΕῚ ’ὔ «ς 5 τὶ ΄σ΄' 3 

ὃ ἐπιτήδεια ὅποι μὲν ἡμεῖς ἐληλύθαμεν ὑφ᾽ ἡμῶν ἀνηλω- 
ται" ὅποι δὲ μὴ ἀφίγμεθα, διὰ τὸ ἡμᾶς φοβεῖσθαι ἀνακε- 
κομισμένοι. εἰσὶν εἰς ἐρύματα, ὥστε αὐτοὶ μὲν ἔχειν, ἡμᾶς 

15 δὲ ταῦτα μὴ δύνασθαι λαμβάνειν. τίς οὖν οὕτως ἀγαθὸς ἢ 
7 Ν ὰ - «7 ’ 3. ἂΝὍ 

τίς οὕτως ἰσχυρὸς ὃς λιμῷ καὶ ῥίγει δύναιτ᾽ ἂν μαχόμενος 
Ψ 3 ᾿ 3 Ο [ Ν 

στρατεύεσθαι; εἰ μὲν οὖν οὕτω στρατευσόμεθα, ἐγὼ μέν Τι 1] 
΄“ » ΄“ ἴω Ν Ν “ 

φημι χρῆναι ἑκόντας ἡμᾶς καταλῦσαι τὴν στρατιὰν μᾶλ- 
δ Ἵ,) εὐ 5.0.,.9 ’ 5 “ 3 Ν ’ 

λον ἢ ἄκοντας ὑπ᾽ ἀμηχανίας ἐξελαθῆναι. εἰ δὲ βουλό- 
2 4 ΤῸ Ρ ’ὔ “ ἴω 

μεθα ἔτι στρατεύεσθαι, τὸδ᾽ ἐγὼ φημι χρῆναι ποιεῖν, ὡς 
’, “- ἴω ἃ 7 “ ἴω 

τάχιστα πειρᾶσθαι τῶν μὲν ἐκείνων ὀχυρῶν ὡς πλεῖστα 
΄“- σι ΄΄ ΄σ΄ Ἁ ἴων 

παραιρεῖν, ἡμῖν δ᾽ αὐτοῖς ὡς πλεῖστα ὀχυρὰ ποιεῖσθαι" 

ἀντὶ] ἀν Ὁ. ἕτεροι καὶ ἐφηβήσονται Ὁ. πάνυ οτὰῇ. ἢ). 13. κυα- 
ξάρη ΣῈ ἐκέλευσα 1). ἐμβάλλειν Α.α. στρατείας Α.α. ἴστε 
ἴστε ἔφη Ὁ Ἵ 14. χειμὼν δήπου Δ. οὐκ ἂν---ἡμεῖς α. τηρ΄. Γ΄ 
ὅποι] ὅπου Α.Π.α. ὅπῃ αἰδὲ οοαΐοος Βτοῦθι. ὅπῃ Μ. ἀνακεκοσμι- 
μένοι Α. ἀνακεκομισμένοι (α. 588 α 5. ν.Υ. αὐτοῖς 1). 15. ἰσχυ- 
ρῶς 10. ὃς οτη. Α.6. οὕτως Α. ἐγὼ] λέγω Ὁ. ΡΥ. χρῆναι---φημι 
οἵη. ἈΑ.6. τηρ΄. Τ. ἐξαλασθῆναι (515) 1). πειρᾶσθαι ἁἃ ὡς τάχιστα ἢ). ὡς 
ἡμᾶς ὡς ἢ). Ὁ. 5. ν.Υ. παραιρεῖν] παραινεῖν 1). ρΥ΄. ἃ. σοττ. (ἢ ἤπο ρα- 
σΊηδ88 : Ὥδηὴ 1η1010 ΒΘ] ΘΠ15, Ὁ] ΡΘΙ ΘΡΓΌΓΘΙΩ ΓΘΡΘΌ ΙΓ, ΠΟῊ ΟΟΥΤ. οϑύ παραινεῖν) 
ἴ,., 4] οὐδ] ε ΒΌΡΘΓΙ α δ α ΒΌΡΘΙ αὖ 8]. τη., 418 νο]αἱϊΐ περαίνειν. 
αὐτὸς ΔΑ. ἰσχυρὰ 1).Ὁ. 5.ν.γτ. 

12. ἐφηβήσουσι] ἰπἰονρτοίαϊαν ΗοΙη- 
ἀογῆμδβ, ΒρΡΡΙΘὈΙαγ ρϑα]αίγη Ἰιοϑύματη 
ΘΧΘΟΓΙΓΟΙ 5, ΠῚ 8}}} ὈΤΘνῚ δα ραθοχίω- 
ἴθι ρθουν θη] 51 ηΐ, 8111 ροβύπδςο ἢδ861- 
(1. 5ΟΗΝ,. 

13. ὧδε] Β΄“ αν παπο ἔδοϊπιιβ, αὐ 
5.15» οὕτω. 

14. ἀνήλωται] δης [ΟΥΠΊΔΙῊ οἰβὶ 
ἀατηπαηῦ ΓΒοΙηα5. οὐ Μοῦυσ δ, ὑτπιθίαγ 
(τηθη ΟὙδιηπηδίϊοιιβ τι 186. ἰη ἀναλί- 

αὐτοῖς] 

σκειν. ΟῊΝ. ὅ1ςο βϑιῆροῦ τυ] Χοη., 
ΠΪ81 σαοα Πς ΠΟΠΠΠ]}1 μοὶ α. 

ὅποι] Υ. «δα 8, 5» 7. 

ἀνακεκομισμένοι] (οηῖ, ΑΠΔὉ. 4: 7" 

1, οὕ 17. ΒΟΗΝ. 
15. τῶν ἐκείνων ὀχυρῶν] Ηος 81 πο- 

ἸΏΪΠΑΙΙνΟ ἀϊοογθίιι, οϑϑοὶ τὰ ἐκείνων 
ὀχυρά. Ηϊ!ϑι. αι. 4. ὃ, 22: ᾿Αθηναίων 
ἢ τῶν ἐκείνων συμμάχων. 
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5. Ἂ “- ’ὔ Ν Ν 3 ΄ Ἄ μά 

ἐὰν γὰρ ταῦτα γένηται, τὰ μὲν ἐπιτήδεια πλείω ἕξουσιν 
ε ’ ᾺἋ ' Υ͂ ἰς 3 , 

ὁπότεροι ἂν πλείω δύνωνται λαβόντες ἀποτίθεσθαι, πολι- 
, Ν Δ σ“ ὯΝ “ 3 5ῸΝ 

τό ορκήσονται δὲ ὁπότεροι ἂν ἥττους ὦσι. νῦν δ᾽ οὐδὲν δια- 
’ὔ “- ω Α , Ν “- 

φέρομεν τῶν ἐν τῷ πελάγει πλεόντων καὶ γαρ ἐκεῖνοι 
Ψ Ν Ν Ἁ ῳ Ν , σι 

πλέουσι μὲν ἀεὶ, τὸ δὲ πεπλευσμένον οὐδὲν οἰκειότερον τοῦ 
ἀπλεύστου καταλείπουσιν. ἐὰν δὲ φρούρια ἡμῖν γένηται, 

ταῦτα δὴ τοῖς μὲν πολεμίοις ἀλλοτριώσει τὴν χώραν, ἡμῖν 

1 δ᾽ ὑπ᾽ εὐδίαν μᾶλλον πάντ᾽ ἔσται. ὃ δ᾽ ἴσως ἂν τινες ὑμῶν 

φοβηθείεν, εἰ δεήσει πόρρω τῆς ἑαυτῶν φρουρεῖν, μηδὲν 
τοῦτο ὀκνήσητε. ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐπείπερ καὶ ὡς οἴκοθεν 
ἀποδημοῦμεν, φρουρήσειν ὑμῖν ἀναδεχόμεθα τὰ ἐγγύτατα 

΄ “ "ὰ ω Χ Ν ΄ - 3 “- ΄- 

χωρία τῶν πολεμίων, ὑμεῖς δὲ τὰ πρόσορα ὑμῖν αὐτοῖς τῆς 
᾿Ὶ 7 ΕῚ σ΄. ἴων Ἀρ 7 5Ν Α Ὁ σι Ἁ 

1ι8᾽ Ασσυρίας ἐκεῖνα κτᾶσθε καὶ ἐργάζεσθε. ἐὰν γὰρ ἡμεῖς τὰ 
7 5 ΄“- ΄σ- Ψ ,ὔ 5 “- 

πλησίον αὐτῶν φρουροῦντες δυνώμεθα σώζεσθαι, ἐν πολλῇ 
“ , , δ᾽ Ἵ - “ Ν 

ὑμεῖς εἰρήνῃ ἔσεσθε οἱ τὰ πρόσω αὐτῶν ἔχοντες" οὐ γὰρ, 
3 ͵ ἴω Ἁ ς ΄- σι 7] 

οἶμαι, δυνήσονται τῶν ἐγγὺς ἑαυτῶν κακῶν ὄντων ἀμε- 
“ ΄- , - ᾽ὔ 

λοῦντες τοῖς πρόσω ὑμῖν ἐπιβουλεύειν. 
ε Ν πο γγὸ, 4 « ΒΩ ᾿ ὁ 5 ᾿ 

Ὡς δὲ ταῦτ ἐρρήθη, οἱ τε ἄλλοι παντες ἀνιστάμενοι 
Ἄ 

συμπροθυμήσεσθαι ταῦτ᾽ ἔφασαν καὶ Κυαξάρης. Γαδά- 
τας δὲ καὶ Γωβρύας καὶ τεῖχος ἑκάτερος αὐτῶν, ἢν ἐπιτρέ- 

τῸ 

ἐὰν] εἰ Ὁ. 
λαμβάνοντες 1). 
κρείττους Α.(. Ρ᾿Γ 

πλείονα ἕξουσιν Ὦ. δύνωνται Ροϑβί δύνωνται οταδὶ ἃ. 
δὲ οἵ. Ὁ. ἥσους Π). δ ΒΟΥΥ. ἥττους ἃ. 5.γ.τ. Μ. 

τό. ἢ μὲν γὰρ . ἐὰν] ἢν Ὁ. δὴ] 
ἤδη 10. ὑπεύδια 1). ὑπ᾽ εὐδίας (ἃ. 5. ν. τ. ἡμῖν δ᾽ εἰς λυσιτέλειαν ἔσται Ζο- 
ΔΓ. ἔσται πάντα 1). 17. ἡμῶν Α.(. σοΥγ. 8. ν. Τ᾿. δεήσοι Δ. 
φρουρεῖ Α. μηδὲν] μὴ δὲ Α. οἱ 4ὰϊ ἐν 5.0.1. α. τούτῳ α.. 5.ν.Υ. 
ὀκνήσετε : εἴπερ Α.Ε. γγ. καὶ ογαδβιῦ (. φρουρήσει Ὦ). ἀνα- 
δεχόμεθα ΠΗ. ἀναδεχοίμεθα Α.α. πρὸςόρια 10. ἀαρ!ιοὶ δοορηΐα, 866 51η6 
Βρισῦα. τῆς δὲ συρίας ἴ). τοῖς ἀσσυρίοις (ἃ. 5. ν.Υ. τ8. ἢν Ὁ. 
πλησίον] πλείω Α.(α. σοΥΡ. τηρ΄. Γ΄. δυνώμεθα φρουροῦντες 1: φρουροῦν- 
τες---οαὐτῶν οἵη. Δ. 
ἔσεσθε] βιοτεύσετε 6. τηρ'. Τ. 
φρουροῦντες---πρόσορα. 
5.0ΥὌ.Υ. 

γαδάτης 1). 

εἰρήνῃ οἱ τὰ πρόσω αὐτῶν ἔχοντες βιοτεύσεται 1). 
πρόσω αὐτῶν] πρόσορα Β. πῆρ’. ΒΌΡΡΙΘΗΒ 

ἑαυτῶν] αὐτοῖς 1). ἑαυτοῖς Μ. κακῶν οἴη. Α. α. 
ὄντων οτη. 9. οὰπὶ κακῶν Η. 10. ἐρήθη α. οἵ τε] οἱ α. 

αὐτῶν ἑκατέροις 1). 

ὑπ᾽ εὐδίαν] ἐπ᾽ ΩΝ τη] εἰ) ϑίο- 
Ῥμδπαβ. ΑπδΌ. 5; 8, 19, ἐν εὐδίᾳ εἶναι. 
ΒΟῊΝ ̓ ΑΠ νοοδθυΐ! οὐτα ΡΓΘΡ. ἐν 
ψ6] εἰς σοῃ͵]αηοί ΘΧΘΙΉΡ Ια ν. ἴῃ 168. 
ϑίθρῃ. ΑἸπρυ]ανα γΕΙῸ ὑπ᾽ εὐδίαν, 66 
5815 ἀδίθμβαμη ουτηια ὑπ᾽ αὐγὰς, αἱ 
Ῥιδοβίθι [ουτΐαββθ ὑπεύδια, 46 4 10. 
Οὐοηῖ. δαΐοπι 5, 4; 6. 
17. εἰ) Βὰν. Απάτοπι. ὅι: Φόβῳ 

μὲν, εἴ τὶς δεσποτῶν αἰσθήσεται. ΑἸ] 
Ε]Π,8]. 8α Ηογδο]14. 701. 

τὰ πρόσορα---ἐκεῖνα] Οοηΐ. 6, 2, 42; 
Δηηοῦ, δα 2, 2, 45. 
"Τῶν πολεμίων Ἰυπρθηάαγη ουτῃ ἐγ- 

γύτατα, αὐ Απᾶῦ. 7. 3, 20: Ἔν τῷ 
πλησιαιτάτῳ δίφρῳ Σεύθη. 

18, τῶν ὄντων] Ν. δά 8,1, 28. 
10. συμπροθυμήσεσθαι ταῦτα] Ῥπυς. 

θα Τοῖς ξυμπροθυμηθεῖσι τῶν ῥητό- 
ρὼν τὸν ἔκπλουν, οἱ 8114 σοηία!! 84 
ΙΘΡΗ. 

[12] 

[13] 
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ψωσιν οἱ σύμμαχοι, τειχιεῖσθαι ἐφασαν, ὥστε καὶ ταῦτα 
20 φίλια τοῖς συμμάχοις ὑπάρχειν. ὁ οὖν [κῦρος ἐπεὶ πάντας 

ἑώρα προθύμους ἐ ὄντας πράττειν ὅσα ἔλεξε, τέλος εἶπεν, Ἐὶ 

τοίνυν περαίνειν βουλόμεθα ὅσα φαμὲν χρῆναι ποιεῖν, ὡς 
τάχιστ᾽ ἂν δέοι γενέσθαι μηχανὰς μὲν εἰς τὸ καθαιρεῖν τὰ 
τῶν πολεμίων τείχη, τέκτονας δὲ εἰς τὸ ἡμῖν ὀχυρὰ πυρ- 

οἱ γοῦσθαι. ἐκ τούτου ὑπέσχετο ὁ μὲν Κυαξάρης μηχανὴν 
αὐτὸς ποιησάμενος παρέξειν, ἄλλην δὲ Γαδάτας καὶ 
Γωβρύας, ἄλλην δὲ Τιγρανης" αὐτὸς δὲ Κῦρος ἔφη δύο 

.2 πειράσεσθαι ποιήσασθαι. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔδοξεν, ἐπορίζοντο 
μὲν μηχανοποιοὺς, παρεσκευάζοντο δ᾽ ἕκαστοι εἰς τὰς μη- 
χανὰς ὧν ἔδει: ἄνδρας δ᾽ ἐπέστησαν οἱ ἐδόκουν ἐπιτηδειό- 
τατοὶ εἶναι ἀμφὶ ταῦτ᾽ ἔχειν. 

Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ ἔγνω ὅτι διατριβὴ ἔσται ἀμφὶ ταῦτα, 
ἐκάθισε τὸ στράτευμα ἔνθα ᾧετο ὑγιεινότατον εἶναι καὶ 
εὐπροσοδώτατον ὅσα ἐδει προσκομίζεσθαι: ὅσα τε ἐρυμνό- 
τητος προσεδεῖτο, ἐποιήσατο, ὡς ἐν “ἀσφαλεῖ οἱ ἀεὶ μένον- 
τες εἶεν, εἴ ποτε καὶ πρόσω τῇ ἰσχύι ἀποστρατοπεδεύοιτο. 

24 πρὺς δὲ τούτοις ἐρωτῶν οὺς ᾧετο μάλιστα εἰδέναι τὴν 
χώραν ὁπόθεν ἂν ὡς πλεῖστα ὠφελοῖτο τὸ στράτευμα, ἐξ- 
γεν ἀεὶ εἰς προνομὰς, ἅμα μὲν ὅπως ὅτι πλεῖστα λαμβά- 
νοὶ τῇ στρατιᾷ τἀπιτήδεια, ἅμα δ᾽ ὅπως μᾶλλον ὑγιαίνοιεν 
καὶ ἰσχύοιεν διαπονούμενοι ταῖς πορείαις, ἅμα δ᾽ ὕπως ἐν 

ὁ μὲν δὴ 

22 

25 Ταῖς ἀγωγαῖς τὰς τάξεις ὑπομιμνήσκοιντο. 
Κῦρος ἐν τούτοις ἦν. 

τειχιεῖσθαι τειχίσασθαι Ασ. 20. ἑώρα πάντας 1). εἶπεν) ἔφη Ὁ. 
σταραινεῖν Α.Ε. ρν. ὡς τάχιστα. ἃ ἂν Ὦ. ἐχυρὰ 1).6. 5.ν.ζ1. 1. Ὁ 
οτῃ. ἢ). γαδάτης τε καὶ γ. 0. δὲ οτη. 1)., 41} αηἴθ αὐτὸς “ο]οῖ ἄλλην δέ. 
αὐτὸς δὲ] αὐτὸς ὁ 1). ἔφη δύο] ηδύ Ἰη Πἰπιτὰ 1)., ΡΥ. Τογίαϑϑβθ ἔφατο. πει- 
ράσεσθαι (.Ἡ. πειρᾶσθαι Α.1).α. ποιήσειν Δ.α. 22. ἐπόριζον 1).α. 
ΒΕ. τ, ἔδει] δεῖ Α.α. 23. διατριβὴ ἔστιν . διατριβήσεται ;). 
ἐκάθισε] μὲν «α4. 1). ἔδει} δεῖ Α.α. ὅσα τε ἐρυμνότητος] ἐρυμνὸν δ᾽ εἴπῃ Ὁ. 
αἰεὶ Α.1).α. ἀποστρατοπεδεύοιντο Α.Ε. 24. ὡς] τὰ 10. ὅπως] 
ὡς }0. πλεῖστα] πλεῖστα μὲν α. προσνομὰς Δ. ΓΔΌΥῚ] τὰ ἐπιτήδεια. 
ὑγιαίνοιε καὶ ἰσχύοιε (ἀ. ΘΟΥΥ. 8. ν. 1. διαπορευόμενοι Δ. ἃ. ργ. δ 7.) 
Δ.α. ὑπομιμνήσκοιτο Λ. 

τειχιεῖσθαι ἔφασαν] 1)6 ιϑιι Δοτὶδῦ! ᾿Αργείων στρατόν. Ἴπας. 2, 71; 4» 
ν. δα ΗΠ. 6Ἃτ. 1, 6, 14, ἈὈῚ Δα ἀογθ Ἰοοί 
Ἰθιοῦ: ΟὨτ. ΟΥ: 74.. γ01. 2. Ὁ. 207- 
ϑΑΡΡἢ. 10. Ρ. 128, δβα []ς τλ8]}8] 
5661 1). 

ἐκάθισε) ἴθι. Ηθγδ0]. 664: Στρα- 
τὸν καθίζει τάσσεταί θ᾽ ὃν ἦλθ᾽ ἔχων. 
ῬΡῆωη. ττ88; "Εξω τάφρου καθῖσεν 

00. 
ἐρυμνότητος] ἐρυμνὰ 5ῖο 59 2. 23 7. 

4. το. δάση βιιηΐ ἐρύματα. 5ΟΌΗΝ. 

τῇ ἰσχύϊ) δὶς ΒΌΡΙα 5» 4. 20, 6ϑύ 
ἐλάττονι μορίῳ ἰέναι. (ὐὐηἴ. 1, 4. 17: 
6. τ, 42: Πάσῃ τῇ δυνάμει, παντὶ σθέ- 
νει είο. 50ῊΝ. 



ΖΒ. ΟΣ: Φ γὼ 

" “- - , « « ͵ 

Ἔκ δὲ Βαβυλῶνος οἱ αὐτόμολοι καὶ οἱ ἁλισκόμενοι 
ἃ ἃ “ 4.».5 Ἄ Ε δι νΝ 7] Ν 

ταῦτ ἐλεγον ὃτι ὁ ᾿Ασσύριος οἴχοιτο ἐπὶ Λυδίας, πολλὰ 
΄ ͵ » “ ’ 

τάλαντα χρυσίου καὶ ἀργυρίου ἀγων καὶ ἄλλα κτήματα 
͵ ͵ Ἁ ᾿' "7 σ΄ ἴω 

26 καὶ κοσμον παντοδαπὸν. ὃ μὲν οὖν ὄχλος τῶν στρατιωτῶν 
Ε ε ε 7 5) ᾿ , Ψ : ε Ν 

ἔλεγεν ὡς ὑπεκτίθοιτο ἤδὴ τὰ χρήματα φοβούμενος" ὁ δὲ 
“ ΄ “ “ 7 ΄ ᾽ Κῦρος γιγνώσκων ὅτι οἴχοιτο συστήσων εἴ τι δύναιτο αν- 

᾿ «ες “- τ ͵7ἵ [2 ΄ὔ 

τίπαλον ἑαυτῷ, ἀντιπαρεσκευάζετο ἐρρωμένως, ὡς μάχης 
37 “ “ 3 νἙ 3 Ἶ ᾿, ΄- σ΄ « Ν 

ἔτι δεῆσον᾽ ὡστ᾽ ἐξεπίμπλη μὲν τὸ τῶν Περσῶν ἱππικὸν, 
δ ΝΝ “- ᾽ , Ἂ ᾽ὔ Ν “- 

τοὺς μὲν ἐκ τῶν αἰχμαλώτων, τοὺς δέ τινας καὶ παρὰ τῶν 
Ψ " “- Ἁ δ ᾽7ὔ ΄ 

φίλων λαμβάνων ἵππους" ταῦτα γὰρ παρὰ πάντων ἐδέ- 
ν..5 “- »ι ον 3 ΒΗ σ΄ Ἅ Ν 

χετὸ καὶ ἀπεωθεῖτο οὐδὲν, οὔτε εἰ τις ὅπλον διδοίη καλὸν 
ἄν 5 Φ " Ἃ Φ ἘΣ 2 ΄ι - 

27 οὔτ᾽ εἴ τις ἵππον κατεσκευάζετο δὲ καὶ ἅρματα ἔκ τε τῶν [τ6] 
3 ᾿ « ἤ Ἀ 32») ε 7, 3 Υ͂ Ν 

αἰχμαλώτων ἁρμάτων καὶ ἄλλοθεν ὁπόθεν ἐδύνατο. καὶ 
Χ Ν ᾿ 7 7 3 Ν Χ 

τὴν μὲν  ρωικὴν διφρείαν πρόσθεν οὖσαν καὶ τὴν ἵκυρη- 
7 5᾽ σι χυ Ἃ ᾿ς Ἅ 

ναίων ἔτι καὶ νῦν οὖσαν ἁρματηλασίαν κατέλυσε" τὸν γὰρ 
᾽ὔὕ θ “ Ν εν “ Μ δί ΝΝ Ὁ ᾿ Ν ᾽ἾἊ βία 

πρόσθεν χρόνον καὶ οἱ ἐν τῇ Μηδίᾳ καὶ Συρίᾳ καὶ Αραβίς 

25." οἱ οτη. Α.α. 
ἀργυρίου καὶ χρυσίου 1). 
λεγεν] ὑπελάμβανον ὩΣ ὑπελάμβανεν ἃ 

: εἴτι] ὅ ὅτι 10. 
δ᾽ Α.α. καὶ Ὁ. 
τις] οὐδὲ ἂν Α.Ε.., 866 τις 5. ν. Γ΄ 
οὔτε ἵππον 10. 

ΠΟ ΡΥ: ἔτι νῦν 10. 

25. ταῦτ᾽] ταὔτ᾽ Βοίπηιβ γϑοίθ ἢϊς 
0 5: 4: 24. (Ὁπὲ. ὁ. 2. τα, δι. γεΐ 
Ροβί σχεδὸν δὲ τούτοις 1|Π]Ἰαὔτιτα ταῦτα 
ἔλεγον καὶ οἱ αἰχμάλωτοι, ῬΥοῸ ταὐτά, 
ἘΠῚ, 1... 4-.- ΗΪ. ΟΥὍΖ. 19 2 ΔΉ δ. 7,18, 
12. Αρϊυϑ τάδε ὃ, 3,1 

27. Τρωικὴν] ΟἸἴαταβ ΤΥο]ΔηΙ ὈΙ ΡῚ 
Γποιαπῃΐ, οὗ ραρηϑίογοβ 1Π616, Ο1Π0 ΥῈΒ 
[ογοθαῦ, ἀθβη] τ σοηβαθνογαπί (ν. Ηομι. 
ἘΠ ον 866... 5.1}. .426:.5.}.:..Χηἴχ8 
Ἡδοΐοῦ αυϑατιρὶβ πιϑιι8 δϑί, Π]. Θ, 158. 
Οὐγθηθθὶ ουσταβ ἀαδαν]ρῚ ἐπουαηῦ, 
αι Ραρ δίογθϑ ΒΑ 1η818[6- 

Ῥαηῖ. Ῥἢηοβίγαϊιβ ΙοΏ. 1, 17, ἀθ 
Ῥεϊορίβ οὔτ : Τὸ δ᾽ ἵππων ξύγκειται 
τεττάρων᾽ τουτὶ γὰρ ἐς μὲν τὰ πολεμικὰ 

οὔπω ἐθαρσεῖτο, οἱ δὲ ἀγῶνες ἐ ἐγίνωσκόν 
τε αὐτὸ καὶ ἐτίμων. καὶ οἱ Λυδοὶ δὲ φι- 
λιππότατοι ὦ ὄντες ἐπὶ μὲν Πέλοπος τές 
θριπποί τε ἦσαν καὶ ἤδη ἁρματῖται, μετὰ 
δὲ ταῦτα τετραρύμου τε ἥψαντο καὶ λέ- 
γονται πρῶτοι τοὺς ὀκτὼ σχεῖν. 5ΟΗΝ. 

(σε. Ὁ; 2,8.: ῬοΠχ τις Δίβυες 

καὶ ΟΠΊ. Α.6Ὁ. 5. ν.ῖ 
καὶ Ἰξίάνα κόσμον Α.(α. ΡΥ. ΘΟΥΤ. 8:0. 

ἑαυτὸν Ὠ.(α. 5.γ.Ὁ. 
ἐξεπίμπλα 1)... 5.ν.τ 

διδοίη ἐδίδου Ὁ. 
27. ἔκ τε] ἐκ Ὁ. 

γτηρ', Υ. δρωικὴν 5.06 Γ δρ ΡοΒιίο π' (516) [.. 
υ οὖσαν οτη. Α. 

Οοάϊοοβ ταῦτ᾽. 
26. ἔ- 

οἴχοιτο] οἱ ΔΙ [ΘΓ ΠῚ 1 Γ88. 
δεήσοι ἴ). ὥστ᾽ ῬΟρΡρο. ὡς 
περσῶν] πεζῶν ῃ. ὕτ᾽ εἴ 

οὐδ᾽ εἴ τις ἵππον Δ... 
δύναιτο Ὁ). τρωικὴν οἵη. Α.6. 

διφρίαν Δ.Ὁ)., αὶ δὲ 5. ν. 686. 
αὐ νο: μηδείᾳ Α.α. 

ταὔτ᾽ ΒοίῃιΙαβ. 

ΧΊΘΡῚ Τ' 

δὲ καὶ ἀπὸ δίφρων καὶ ἵππων ἐπεζευγμέ- 
νῶν, ὥσπερ οἱ “Ὁμήρου ἥρωες μάχονται" 
Ὅμηρος γὰρ οὐκ οἶδε μονίππους ἱ ἱππέας. 
ὧν οἱ μὲν ὑπὸ τῷ ζυγῷ ζύγιοι, οἱ δ᾽ 
ἑκατέρωθεν παρήοροι καὶ παράσειροι καὶ 
σειραφόροι καὶ σειραῖοι, καὶ αἱ τούτων 
ἡνίαι σειραὶ καὶ παρηορίαι. ἐπιβεβήκα- 
σι δὲ τοῦ ἁρματείου δίφρου ἡνίοχος καὶ 
παραβάτης" ὃν ὁ Πλάτων ἀναβάτην μι- 
κράσπιδα ἐκάλεσε. καλεῖται δέ τις ΔΛι- 
βυκὴ διφρεία, ἡ δὲ Περσικὴ, ἡ δὲ Λα- 
κωνικῆ. ἘΡΒοΥῦΒ ἀρᾷ Ξθρῃδηθσπι 
Βγ2. ν. Βοιωτία: Κυρηναῖοι περὶ τὴν 
διφρευτικὴν ἐπιστήμην ἠσχόληνται. ΑΥ- 
ΤΊ. Τοῦ, Ρ. ΡΩ ΒΙδηο.: Τῶν ᾿Ασια- 
νῶν πάλαι μὲν Πέρσαι ἐπήσκησαν τὴν 
τῶν δρεπανηφόρων τε ἁρμάτων καὶ κα- 
ταφράκτων ἵππων διφρείαν ἀπὸ Κύρου 
ἀρξάμενοι, ἔτι δὲ πρὸ τούτων οἱ σὺν 
᾿Αγαμέμνονι Ἕλληνες καὶ οἱ σὺν Πριά- 
μῳ Τρῶες τὴν τῶν ἀφράκτων, καὶ Κυρη- 
ναῖοι δ᾽ ἐπὶ πολὺ ἀπὸ ἁρμάτων ἐμά- 
χοντο. 

Ἢ 
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καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ τοῖς ἅρμασιν οὕτως ἐχρῶντο 
“8 ὥσπερ νῦν οἱ Ἱζυρηναῖοι. ἔδοξε δ᾽ αὐτῷ, ὃ κράτιστον εἰκὸς 

εἶναι τῆς δυνάμεως, ὄντων τῶν βελτίστων ἐπὶ τοῖς ἅρμασι, 
τοῦτο ἐν ἀκροβολιστῶν μέρει εἶναι καὶ εἰς τὸ κρατεῖν οὐδὲν 
μέγα μέρος συμβάλλεσθαι. ἅρματα γὰρ τριακόσια τοὺς 
μὲν μαχομένους παρέχεται τριακοσίους, ἵπποις δ᾽ οὗτοι 
χρῶνται διακοσίοις καὶ χιλίοις" ἡνίοχοι δ᾽ αὐτοῖς εἰσὶ μὲν 
ὡς εἰκὸς οἷς μάλιστα πιστεύουσιν, οἱ βέλτιστοι: ἄλλοι δὲ 

εἰς τριακοσίους οὗτοί εἰσιν, οἱ οὐδ᾽ ὁτιοῦν τοὺς πολεμίους 
29 βλάπτουσι. ταύτην μὲν οὖν τὴν διφρείαν κατέλυσεν" ἀντὶ 

δὲ τούτου πολεμιστήρια κατεσκευάσατο ἅρματα τροχοῖς τε 
ἰσχυροῖς, ὡς μὴ ῥᾳδίως συντρίβηται, ἄξοσί τε μακροῖς" 
ἧττον γὰρ ἀνατρέπεται πάντα τὰ πλατέα' τὸν δὲ δίφρον 
τοῖς ἡνιόχοις ἐποίησεν ὥσπερ “πύργον ἰσχυρῶν ξύλων" 
ὕψος δὲ τούτων ἐστὶ μέχρι τῶν ἀγκώνων, ὡς δύνωνται 
ἡνιοχεῖσθαι οἱ ἵπποι ὑπὲρ τῶν δίφρων" τοὺς δ᾽ ἡνιόχους 

ὑΓ}} 

28. ἔδοξε δ᾽] ἔδοξεν Α.(α. σοΥν. 5.ν. τ. ἔδοξεν δὲ [0. εἰκὸς] ἦν δα. 6., 
564 11 {6Υ15 Τ. βὶ α 8. ν. Ροηϊΐ δηΐβ εἰκὸς, αὖ Π).Μ. οὐ ἴῃ ἔπ νϑυβὰβ ἴ,. ΘΟ.» 4 αἱ 
Ῥοϑβύ εἰκὸς ἀο]εἴ ἄν. αὐτὸν ροϑύ εἰκὸς ἀεἸοῖ ). ὄντων τῶν] ὃν τῶν Α.α. ὄντων 
Δαά. (. τηρ΄. Υ. τούτω 10. ΡΥ. ἐν] μὴ ἐν ). μέρος] βάρος Α.Μ.6., 564 Ὠϊο 
ΤΉΡ΄. Τ΄. γρ-» ΟἸΉΪ580, αἱ ν]αοίατ, μέρος, αποα Μ. 1π την. συμβαλέσθαι Α.α. 
ἵππους Α.Ὁ. ργ. οὗτοι] αὖ οἴ ρΎΔΥΘΠ ΒΆΡΕΙ ἐσ. ἃ... απᾶδ αὖ δηΐθ μος 
86. [,. πιστεύσουσιν 1). 5.ν.γτ. ἃ. ἄλλοι δὲ Ὁ). τπηρ΄ Γ. δὲ ΡᾳΠΟΙ]8 
ΒΆΡΡΟΒΙΟ5 ἀο]οὲ (ἃ. οὗτοι] δὲ δαα. 1)... 5. ν.1 τοῖς πολεμίοις 1). ΘΟΥ̓Τ. 
686. τη. 20. διφρίαν 1). κατεσκεύασε τὰ ἢ). ἄξιοσί Α. ἧσον 
οί σ5.γν.1. Ὁ. 

28. οὐδὲν μέγα μέρος συμβάλλονται 
ἘΧΘΙΩΡ] 18 Βυ}ὰ8 ἔοι] δὰ ΑἴθρΠ.. ν. 
Μέρος εἴ Συμβάλλομαι οἰζαί5 Δ αθΓ6 
Ἰιοοῦ Πιοάου! ἔχο. Ναῦ. ρ. 94 δᾶ. 
Μαὶ. οὐ ϑυμεβῆ ἀρὰ Κυαθίηρον. δά 
Ἐποομ. οαἱν. Ρ. 75. Μέγα ἴαπίθχα 
φοιϑι 

20. ἀντὶ δὲ τούτου] Δα διφρείαν ποπ 
τϑαϊῦ, Βεα δα τὸ διφρεύειν, ττη46 πᾶ 
νοσδθυτη οϑ αδγιναύθιη. 5ΟΗΝ. 
Ιᾳ πϑῖηρθ ρβοῦ!αγθ ἔπ|0 φαοα ΠὨἸ οὐ1- 
Τῦι8 ἀχθβ Πα θυθηῦ ἸΟΠΡΊΟΙΘ5. οἱ γοΐαβ 
ΠΓΠΊΙΟΥΟΒ. αὐᾶτη Ὀἰρσοθ ἀαΐ ιδαγῖρθο 
ξοΙηπηαπθθ. ΠΙυῖς αποαῖιθ ΔηϊπΊδα- 
νουίθη πη δδί, ΔΌΣ ρ μη 50] 11πι, ΠΟῊ 
ῬΤΓΟΡΌρΡ ΔίΟ ΒΠΊ ᾿ΠΒΌΡΘΙ Δ] ατιθ τ ΠῸ8 
ΘΟΠΒΟΘηἾδθ56 ΟἸΥΤΙΒ ; ΠΟΟ ΘΠ ΡΘΠΘΓΘ 
ααϊσαυϊά οΠοὶ ἀεροθαΐ, τὰ ΘΠ οἸΘμτιΠὴ 
Θ'δῦ ΠΟῚ ῬΘΥΓ ΠΟΠΊΪη68, 566] ΟὈΓΓΒ 
0505 ἔξ Ἰοῖ8 ἁττηδίοβ.. ΠΌΤΟΗ. 

κατεσκευάσατο ΟΟἸΥΘΗΪζ ΟτΠΔ ΓΟΥΠΊἃ 

ἀγκώνων] ἀγγώνων Α. τοῦ ἡνιόχου 8Δ6α. ὮὨ. 

5.27. οὗ ἐποιήσατο ὃ, 8, 24, ΠοηΐΓἃ 80- 
{ἰνὰπΔ οϑῦ 8. 329. (Μβααϊὰπι αὐτὴ ἠδ. 
51.) 5ΟΗΝ, 

πολεμιστήρια ἅρματα ΠΟῚ αἸνεΥδα 
Βαηύ 8}0 115, σαϊθτι5 ᾿ηβιϑίθαηΐ Ὠ6}]ὰ- 
ἴοΥ68 ΤΟ] Π1] οἱ Ουὐγβηαὶοὶ, 566 ΘΟ 61 
ΠΟΙΏΙΠ6 ΔΡΡΘΙΙδηθαγ. [Ἰηΐτα 7,1, 47: 
τὰ δρεπανηφόρα ἅρματα τηΒΠΊ ΟΥ̓Δ ΙΓ, 
οὗ βίαϊιηη τὸ πολεμιστήριον τοῦτο 58Ὀ- 
Ἰ]απριίαν. 564. 8, 8, 206, Ὁ0Ὶ τηθη10 
δρεπανηφόρων ἁρμάτων φρτοοραϊΐ, τὰ 
πολεμιστήρια ἀἰϊοιιηα! ἀρραγαΐτιβ θ6]- 
ἸΙοθ ΟΠΊΠΪΒ, ῬΥΘΘοΙριιθ ἴδιηθη Οἷ"- 
γυὰπαπὶ [α]οαίοσιη. 5ΟΗΝ. 

πάντα ᾿ῃΐ6]}σο τὰ ὑπερέχοντα, αὖ 
ΔΡΡαγθῦ οχ 6, 2, 17. 0 ΠΝ, Πε]ϊο- 
ἀον. ἀιῃ. 9,15: : Τούτῳ (τῷ κράνει) ἐκ 
κορυφῆς εἰς αὐχένα πάντα πλὴν τῶν 
ὀφθαλμῶν εἰς τὸ διοπτεύειν σκεπόμενος. 
ΖΦΕΌΝ. 



ΠῈ8Β: ΜΈΓ ΟΙΑΡΕΙ, 0] 

30 ἐθωράκισε πάντα πλὴν τῶν ὀφθαλμῶν. προσέθηκε δὲ καὶ 
δρέπανα σιδηρᾶ ὡς διπήχη πρὸς τοὺς ἄξονας ἔνθεν καὶ 
ἔνθεν τῶν τροχῶν καὶ ἄλλα κάτω ὑπὸ τῷ ἀζονι εἰς τὴν 
γῆν βλέποντα, ὡς ἐμβαλούντων εἰς τοὺς ἐναντίους τοῖς 

20. σιδήρεα 1). 
τῶν οἵη. Α.α. τὴν οτη. 1). 

30. προσέθηκε] Αῃΐθα Θπὶμὰ πὰ] 
ἸΠΘΙΠΘΒ] 16 ογαηΐῖ. ΒδυβαΓ τα ΟΟΓΓᾺΒ, 
4118165 Αὐτὰ Τοῦ, Ρ. 9 Ψιλὰ ἅρματα 
νοοσαῖ, ὉΌΪ ααὰπη ποιηϊηδίϊπη ΓΘΓβὶ- 
σΟΥΙΤα ΘΌΥΓΆΤη τηϑιη] οτ]ΐ, μαὰα ατι- 
Ὀ16 τεβροχὶῦ δα πος ᾿ηϑυπύπη ΟΥΤ], 
ευβααθ ἅρματα δρεπανηφόρα ΟρΡροβαϊῇ 
ψιλοῖς, οἱ Πθδος Τρωικὰ, 11 Περσικὰ 
νοοᾶνύ. Απμαπαθᾶπη δαΐθιη δρπὰ 
Ῥειβὰβ δϊοβαιθ αὐυοβαάδιη ΑΑ518. ἴῃ- 
601845 ΟΥΤα5. ῬΓΙΠΊ5 νϑύθυ μα Ἰγητηαὖε- 
τὶς νϑῃιου]ούαση Ὀ6]Π]ἸΟΟΤ Τα [ΟΥ̓Δ 1, 
Ουγταβααθ ζα]οαῖοβ ᾿πϑυϊ που], (ΔΙΊ ἢ 
μαι ἔδο]θ αυϊϑαιιᾶπι αἸχουζ, 6]8 
ΘΟΤγ απ ἰδίογατη ἀρ οοθίεσοβ ΟὐἹ- 
ΘΠ 5 ῬΟΡυΪο5. Ῥυπλ8 Θχϑοτουιῦ δαο- 
ἴ0Υ. Νιπὰβ ες. Πιοᾶ. 2, 5. ἴ8- 
{Ἰαβτη 041 οὐὐτὰβ Πμαρυϊ,. δεα ἔτιβ- 
{τ οβῇ ϑομοῖογυβ 4 τ υβῃϊο. 2, 
Ρ. 194. 4} δηΐθ ΝΊΏΙ ἰθιηροῦα ὕδ]θβ 
αριιὰ ΟἸδμδηθθοβ [1586 ΟΥΤΙΒ. ΘΧ 
ΤΩΟΠ ΘΗ 5 5801185 56. ἀδρΥθ ΘΠ 1588 
Ρυΐα. Νάπι πϑαῖθ ἴῃ 118 408 ἃΡ- 
Ῥ6]1δῦ ἸοοΒ πϑαῖιθ 8110], ορίῃοῦ, τπ8- 
αὐδπη ϑογιρίαγα [α] οι ΠῚ δχ ΟΌΤΤΙΡτΙΒ 
ΘΙ ΘΙ τη τηθιηηϊῖ, ααὰπὶ Φπα. 1, 
19; 4; 3» 0ὕὉ]᾽Ὰ νυ]ρ. ομγγι5 ζαίσαΐοδ 
ῬΘΥρθύαπλ δχῃὶ θοῦ, ᾿η 6]!  ΠαἹ 51ηΐ 
ΘΏΥ5 ζογγϑὶ θὰ Κογγαΐὶ, 1. 6. ΖΕΥΥΟ 
ἐδοίδ, τπι6 ἴδοι]6 ΘΟ ΓΙΠΡῚ δαὖ ΒΘΟυΥ 18 
Β6οδη ροββοηῦ. ἩΠΤΟΗ. ὐοηΐ. δὰ- 
(θη δῃηπηού. δα ᾶ. Ἴασιο. 1811] 
ϑουιρύῦ. τη}}1Ὁ. νΟ]. 2, Ρ. 205. 

διπήχη)] 1ἴὰ διπήχη οἷ τριπήχη εδῖ 
Β1ὴ6 νδιϊθίδίΐθ 'Ώ ΑΠΔΌ. 4, 2, 28. 
5ΟΌΟΗΝ. 06 ρατ. ὡς ν. δα Ἡ. 6Υ. 3, 
25. 8. 

ὑπὸ τῷ ἄξονι) ἴπΐογ αἰταιηητῖιθ ΤΟ- 
ἰᾶτη 86 ὑπὸ τοῖς δίφροις, τὶ εβ 1η 
Απδθδβὶ, σαοα οοηίτα Ῥευϊζομίατη ἴῃ 
Οὐγο νἱπαϊοαίο Ρ. τό, πορϑηΐθῃι 
τεοῖθ αοίθπαις Ζουμῖαβ. Ηἰς βιτηι] 
δατηοηθὺ [)8171}} οὐγγιιβ [α]οαῖοβ ἀραα 
Οὐυγάστϊη 4, 9, οὖ 15; Τοΐαβ 1ρ888 οἵ 
[θγῦοηθ8Β Παρυϊββα [α]οαίοβ. ΘΟΗΝ, 
Οοηΐ. ΝΥ Θββειηρ. δα Τ)ιοάοΥ. 17» 52: 
Ὁ] πρὸς ταῖς κατάκλεισι τῶν ἀξόνων 
Γοϑθδα] τθοΐθαμπθ ᾿ιἀ]οα886 οβίθηα! Ρὲ- 
ΤἸΖΟΏΙΠΊ. 

ὡς ἐμβαλούντων] [πί6]]Πσα τῶν ἡνιό- 

διπήχεα 1)... 5.ν.1. διπήχῃα 1.. 
εἰσβαλούντων Α.(. 

καὶ οτ. ἃ. ΡΥ. 

χων. ἴῃ Απᾶραβὶ 1, 8ὃ, το, δϑὲ ἀθ 
Θχογοϊα Αὐαχοῦχὶβ: Πρὸ δὲ αὐτῶν 
ἅρματα διαλείποντα συχνὸν ἀπ᾽ ἀλλή- 
λων τὰ δρεπανηφόρα λεγόμενα. εἶχον 
δὲ τὰ δρέπανα ἐκ τῶν ἀξόνων εἰς πλά- 
γιον ἀποτεταμένα, καὶ ὑπὸ τοῖς δίφροις 
εἰς γῆν βλέποντα, ὡς διακόπτειν ὅτῳ 
ἐντύχοιεν" ἢ δὲ γνώμη ἦν, ὡς εἰς τὰς 
τάξεις τῶν Ἑλλήνων ἐλώντων καὶ δια- 
κοψόντων ὅτῳ ἐντύχοιεν. Τηΐτα ύ, 2, 
17: Ἅρματα ἔρχεται, ἃ οὐχ οὕτως 
ἑστήξεται, ὥσπερ πρόσθεν, ἀπεστραμ- 
μένα ὥσπερ εἰς φυγὴν, ἀλλ᾽ οἵ τε ἵπποι 
εἰσὶ κατατεθωρακισμένοι οἱ ἐν τοῖς ἅρ- 
μασιν, οἵ τε ἡνίοχοι---δρέπανά τε σιδηρᾶ 
περὶ τοῖς ἄξοσι προσήρμοσται, ὡς ἐλῶν- 
τες καὶ οὗτοι εὐθὺς εἰς τὰς τάξεις τῶν 
ἐναντίων. ᾿ΙΟΥΓῸ5. οϑύ Ἰοο5. ὃ, ὃ, 24, 
Ὧ6 αδὰ ουὐσγαθτη ἃ ΟὙΤῸ ἸΠΒΟ 0 ΟΤ ΓΗ : 
Ὃ μὲν γὰρ τιμαῖς αὐξήσας τοὺς ἡνιό- 
χους--εἶχε τοὺς εἰς τὰ ὅπλα ἐμβαλοῦν- 
τας᾽ οἱ δὲ νῦν οὐδὲ γιγνώσκοντες τοὺς 
ἐπὶ τοῖς ἅρμασιν---οἵἱ δὲ ὁρμῶσι μὲν, 
πρὶν δ᾽ ἐν τοῖς πολεμίοις εἶναι, οἱ μὲν 
ἑκόντες ἐκπίπτουσιν, οἱ δ᾽ ἐξάλλονται. 
Θιυδγίιβ οϑῦ 7. 1, 29. ΟΌΪ ΑὈγαθαῦθϑ 
ηρούαχτῃ ἴδοϊῦ 1η Ποβίθβ : καὶ τὰ μὲν 
ἅρματα ἔφευγον αὐτοὺς εὐθὺς, τὰ μὲν 
καὶ ἀναλαβόντα τοὺς παραβάτας, τὰ δὲ 
καὶ ἀπολιπόντα. (υιϊηΐτιΒ ἀΘΠΙα 16 δϑὲ 
4, 3,6: Τῶν δ᾽ ᾿Ασσυρίων οἱ μὲν ἀπὸ 
τῶν ἁρμάτων προμαχοῦντες, ὡς ἐγγὺς 
ἤδη προσεμίγνυε τὸ Περσικὸν πλῆθος, 
ἀνέβαινον ἐπὶ τὰ ἅρματα, καὶ ὑπεξῆγον 
πρὸς τὸ ἑαυτῶν πλῆθος. Ἐὰχ Π15 ἸΟΟΙ5 
οἸηἰ 5 εὐ τηϑηϊοδύπιπη ΒΑΡΎ ]ΟΠΪΟΒ 
ΘΟΓΆΤΊαΙ16 Β0ΟΪ05. οὐ αΠΔα)ρῸ 
γαϑοῦοβ δ δΐθ 8ΔΟΙΘ ἢ ΡΓΟΡΊΘΒΒΟΒ ΙΠΟΧ 
ΤοΙοῖο οὔγτα ρα 65 Ρυρηαβθθθ. Οἱ- 
ΤᾺΒ δαΐθιῃ ἴῃ ψ]ΟΙη]α βία θαηΐ, ΠΌΘΟΥ 
ῬΙΟΡαρτδύοσεβ οἵ ὈΥΪΤη8 ΠῚ) 8ΟΙΘ ΠῚ 18- 
Ποἵ, αὐοβ ἃ ἰεισοὸ δβδοθηάογθηΐῦ ῥχγο- 
Ῥυρηδίογθβθ, 51 ΡΥΌΌΙΙΟ θχοθᾶάθγο νϑ]- 
Ἰεηῦ. Α ἰδΓρῸ ΟΟΥΒ. Ὀ6]Π605. ἀΒΟΘη- 
ἀπ οἰΐϊαπι ΠΟΙΊΘΙΟΙ ὨδΥοθβ: ϊης 
ΟΟΓΓᾺΒ ΥΘΠΟΌ] αἰουηίαν αὐογϑδὶ πιαδῖ 
ααἱ ξιψαγὰ βρϑοίαγ 6, 2, τῇ; ἑστή- 
εται ἀπεστραμμένα ὥσπερ εἰς φυ- 

γήν. ΗἩοτποιῖοὶ Πουοθβ ἀ6 οὔστα ᾿ζ6Πὶ 
ἀοβαηῦ οὐ ρβαϊίεβ ρυρῃηαηΐ δηίβ 

πο 



910 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΝΒ. ΟΥΕῚ 

“ ε Ἁ 7 “ ΄“- ᾿ ΦΨ 

ἅρμασιν. ὡς δὲ τότε Κῦρος ταῦτα κατεσκεύασεν, οὕτως 
ἔτι καὶ νῦν τοῖς ἅρμασι χρώνται οἱ ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ. 
ἦσαν δὲ αὐτῷ καὶ κάμηλοι πολλαὶ παρά τε τῶν φίλων 

41 ρει λογίων, καὶ αἰχμάλωτοι πᾶσαι συνηθροισμέναι. καὶ [τ8] 
“ δ ἰσ 

ταῦτα μὲν οὕτω συνεπεραίνετο. 
"4 ἊΝ Ψ' ’ ᾽7ὔ 

Βουλόμενος δὲ κατασκοπὸόν τινα πέμψαι ἐπὶ Λυδίας καὶ 
ω “ ΄, «59 7’ 3). » Υ τὸ κ 

μαθεῖν ὅ τι πράττοι ὁ ᾿Ασσύριος, ἔδοξεν αὐτῷ ἐπιτήδειος 
3 3 εἰ 3 σ΄ ὺῖκεῳΘ σ΄ « ΄ Ε Χ Χ 

εἶναι Αρᾶάσπας ἐλθεῖν ἐπὶ τοῦτο ὃ φυλάττων τὴν καλὴν 
“σι 7 ΝΥ ΄σ- 3 ᾽7ὔ 7 

γυναῖκα. συνεβεβήκει γὰρ τῷ Αρασπᾳ τοιάδε. ληφθεὶς 
4 “ Ν 3 Ψ. ΄- 7 “- 

ἐρωτι τῆς γυναικὸς ἡναγκασθὴη προσενεγκεῖν λόγους αὐτῇ 
Ν " ε Ἀν. 7 μὰ ἈΝ 5 Ν γι δ5 Ν 

3Ζ2περι συνουσιας. δὲ ἀπέφησε μεν καὶ ἣν πιστὴ τῷ ἀνδρὶ 
ἡ 5 ᾿ ἡ" ἐρηα ψόω: Ἵ ἀῤῥμι. " 

καίπερ ἀπόντι" ἐφίλει γὰρ αὑτὸν ἰσχυρῶς" οὐ μέντοι κα- 
, κῃ 9 πᾳ Ν Ν “ιν ἴω 

τηγόρησε τοῦ Δράσπου πρὸς τὸν Κῦρον, ὀκνοῦσα συμ- 
33 βαλεῖν φίλους ἄνδρας. ἐπεὶ δὲ ὃ ̓Αράσπας δοκῶν ,ὑπηρε- 

τήσειν τῷ τυχεῖν ἃ ἐβούλετο ἠπείλησε τῇ γυναικὶ ὅτι εἰ μὴ 

᾿ἰούλαιπ ον ἑκοῦσα, ἄκουσα ποιήσοι ταῦτα, ἐκ τούτου ἡ 
Ἂ ε ,, δ 7ὔ 8... τ ΄ 5 ΑΝ " Χ 

γυνὴ, ὡς ἔδεισε τὴν βίαν, οὐκέτι κρυπτει, ἀλλὰ πέμπει τὸν 
5 -“ Ν δ - Ἀ , ’, Υ ε » 

34 εὐνουχὸν προς τον Κῦρον καὶ κελεύει λέξαι πάντα. ὃ δ᾽ [19] 
ε 2 ’ “ ζφεν 32, ᾿ὰ 

ὡς ἤκουσεν, ἀναγελάσας ἐπὶ τῷ κρείττονι τοῦ ἔρωτος φά- 

κατεσκεύαζεν ἃ.α. οἱ] καὶ οἱ Ὁ. 
21. οὕτως Α.Ὁ. 
αὶ εραινετὸ 1ῃ ΤἄΒ.» αυἱά ῬΙ. ΠΟ ]Ιατιϑῦ. 

γὰρ] δὲ ἃ. γυναῖκα] τὴν γυναῖκα τὴν καλήν Ε. 
ΕΓ συμβάλλειν 1). 
χεῖν] ἀπετύγχανεν 1).(α. τηρ'. Τ. 
σει Μ. Ζοπειδβ ῥ. 157 0. 

8ΟΊθτη, πῖης πρόμαχοι ΔΡΡΕΙΪδ(1 : Ἰηΐοτ- 
ἄστη ἴδηηθη συγ Ἰηδιβύθηξοβ ριιρηδηΐ. 
Οοτηραῖα χουγβαμη Ηονπϊαηατη (δ 
866 Ηοιηδτῖοα δα Πα 15 Δ, Ρ. ύβ4 
886466Ηη. Δρυὰ (ἀγτέθοοβ τιϑὰ8 οσαυτυπτη 
ῬΘ] σοῦ τη τπθηλογαΐ" 8 Ὁ ἘτΙΡΙ 46 
ΒΌΡΡΙ. 675. 01 ΠΟ που τη ἡνίοχοι 
οὗ παραιβάται ραρπδτη Ἰποϊρ!απηΐ. 1)10- 
ΠΟΥῸΒ 12, 70, ἴῃ δχϑύοια Βωοθογατη 
Δ] ραρπδῖῃ δραα 1)οίματη ατιοῖο τη6- 
τηογαῦ βοβάβθιῃ : Προεμάχοντο δὲ πάν- 
τῶν οἱ παρ᾽ ἐκείνοις ἡνίοχοι καὶ παρα- 
βάται καλούμενοι, ἄνδρες ἐπίλεκτοι τρια- 
κόσιοι, αο5 ᾿Ππυσγαϊάο5. 4, 093, ἴπ 
ΘΗ ΘΥΔΙΊΟΠΘ ΘΟΡΙΔΙλΠι ΟἸ]810. [416] 

ΠιοάογιΒ 20, 41, ΟΡ Θ]]ατὰ αἱΐ ἀπχ- 
1886 ἅρματα ἑκατὸν, ἡνιόχους δὲ καὶ 
παραβάτας πλείους τῶν τριακοσίων. 
δε Ορ.6 115 γγθηθοιιβ 1. ΟΥγτο- 
ΠΟΙ ἸρΡΊΓΙ Ὀ]ΌγΟ5. δαΐ Θα085 ΟΥΠΤΕΪ 
8] χΙθθθ, δ διραθ ἹΠΊΡΟΒϑι 588 

συνηλεγμέναι }. 
ἐπεραίνετο 1). συνεπαίνετο ἰ,., 4] ερ 8...» 6 [ουύαβϑθ σι 

ἅπαντα 1). 

καὶ ὨΪΒῚ 16’. καὶ αἷ. 

τινα κατάσκοπον ). τὴν ΠῚ ᾿ : 
συνηθείας Δ... αὶ ουσ' 

42. δὲ] οὖν α. ὑπηρετεῖν 10. τῷ τυ- 
ἠβούλετο ΔΑ.(. ποιήσοιτο 1). ποιή- 

44. ὁ] ὡς Α. 

νἱἀθηΐαγ : δα αι) ρῚ8. ΘΌΡΥΙΡτ5 
ῬΙΌΓΟΒ. εὖ ρυορυρημδίοσθβ οὗ ΔΌΤΙρΡᾺΒ 
ἸΡοΟβιιθυαηῦ : ὧ(θ 4ὰὸ ΠΠΟ ΠΕΣΘΙΘΓΘ 
ΔΠΊΡΙΙΒ ΠΟ νϑοαύ. ΠΟ ΔΠΟΙΊΠῚ 
παραβάτας ἀϑυϊηαιθ οὐσ πῇ Ὀ6]1160- 
Τιπη 6Ἱ Ῥγϑοίευθα ΘΟΠΙΠΠΘΙΠΟΓΑΥ ΘΓ, 
ὨΘΙΠΪΠΘῚ ΘΙ ἄθιη πονὶ. 5ΟΌΗΝ, 

31. βουλόμενος---ἔδοξεν αὐτῷ ] ΟὐΠΐ. 

Ὁ; Ὁ: 
συνηθείας] [ἴὰἃ ΤΠΘ]ΟΓ6Β, απο ΡΓῶ- 

βίαι νυ]ραι] συνουσίας. Δ οθυτα ἢ- 
ναγκάσθη 5ισηϊποαῖ οἰδούιπη οὐ νη 
σαρΙἸ αΓ15 ᾿ησθηβ. ΘΗΝ, Βαυιπι 
ῬΥΘΘϑουθη ἃραα νοϑίθυθϑ συνήθεια ΡΓῸ 
συνουσία, ηαποά 4α ϑίθρῃ. 165. ἃ 
Η βγοῃῖο ΡοῚ συνήθεια ΘΧρΡ]Ιοαὐατη πΟ- 
[ἀνίτη8, οὐ ἃ11ὰ βϑιρῃϊ, Ροβὶσπιπ] ἴῃ 
συνήθεια ἀδρταναίτπη οὐϊαπὶ ἀρ Ρ]- 
[ΔΥῸ ἢ. Ῥο11ο]. α. 6, Πιοη. 6,13. ἔτο- 
ααθηΐ5 συνουσία, 46 αὐο ν. 1014. 

44. φάσκοντι] 5,1, 8. 
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σκοντι εἶναι, πέμπει ᾿Αρτάβαζον σὺν τῷ εὐνούχῳ καὶ 
,ὔ » μ » Ἂ- ἊΨ Ν Ἁ Υ Ἵ ὁ χέ ΄“- 

κελεύει αὐτῷ εἰπεῖν βιάζεσθαι μὲν μὴ τοιαύτην γυναῖκα, 
7 Ἁ ΕῚ ’ 5 3 7 5 Ἁ τὰ, , 

35 πείθειν δὲ εἰ δύναιτο, οὐκ ἐφη κωλύειν. ἐλθὼν δ᾽ ὁ ᾿Αρτά- 
Ν Ν 3 ς ᾿ ν 

βαζος πρὸς τὸν ᾿Αράσπαν ἐλοιδόρησεν αὐτὸν, παρακατα- 
7 ὦ Ν βῃ ͵7 ͵᾽ὔὕ ΄σο ᾿ 

θήκην ὀνομάζων τὴν γυναῖκα, ἀσέβειάν τε αὐτοῦ λέγων 
Ε 7 δ " ἥ ἰχ 4 Ἂν ᾽ Ν Ἃ 

ἀδικίαν τε καὶ ἀκράτειαν, ὥστε τὸν Αράσπαν πολλὰ μεν 
“ ᾿ ἕ Δ ς Ἀ “ Ἁ: 

δακρύειν ὑπὸ λύπης, καταδύεσθαι δ᾽ ὑπὸ τῆς αἰσχύνης, 
β Ἧ “ Ἢ Ψ ’ὔ ς Ν 4 

ἀπολωλέναι δὲ τῷ φόβῳ μὴ τι καὶ πάθοι ὑπὸ ἵζύυρου. 
ε 3 “ Ν - ΓΝ ς ΒΡ τὰ ᾿ 

Ο οὖν Κῦρος καταμαθὼν ταῦτα ἐκάλεσεν αὑτὸν καὶ 
μόνος μόνῳ ἔλεξεν, Ὁρώ σε, ἔφη, ὦ ᾿Αράσπα, φοβούμε- 

νόν τε ἐμὲ καὶ ἐν αἰσχύνῃ δεινῶς ἔ ἔχοντα. παῦσαι οὖν τού- 
των" ἐγὼ γὰρ θεούς τε ἀκούω ἔρωτος ἡττῆσθαι, ἀνθρώ- 
πους τε οἶδα καὶ μάλα δοκοῦντας φρονίμους εἶναι οἷα πε- 
πόνθασιν ὑπ᾽ ἔρωτος" καὶ αὐτὸς δ᾽ ἐμαυτοῦ κατέγνων μὴ 
Ἃ “- "4 Ν - κ- ΄“- 

ἂν καρτερῆσαι ὥστε συνὼν καλοῖς ἀμελεῖν αὐτῶν. καὶ σοὶ 
Ἁ ᾿ῇ “- , Ἁ ἡ , Ν Ἷ 

δὲ τούτου τοῦ πράγματος ἐγὼ αἰτιὸς εἰμι’ ἐγὼ γὰρ σε 
“- ΄ ἥν. 5 Ἷ ’, Ἀπ ύρο Ὁ Ι͂ 

37 συγκαθεῖρξα τούτῳ τῷ ἀμάχῳ πράγματι. καὶ ὃ ᾿Αράσπας 
ε Ν Ω 3 ε Χ Ἁ 53 “- ᾽ν ων “ 

ὑπολαβὼν εἰπεν, Αλλὰ σὺ μεν, ὦ ᾿Αῦρε, καὶ ταῦτα ὁμοιος 
53 - 7ὕ σ΄ ,ὔ ΄“ 

εἰ οἱοσπερ καὶ τάλλα, πρᾷος τε καὶ συγγνώμων τῶν ἀν- 
θ 7 ε , Ἂ τ ν δ᾽ 2, Χ ς χλλ 5, 0 

ρωπίνων ἁμαρτημάτων" ἐμε ὃ, ἐφη, καὶ οἱ ἄλλοι ἀνθρω- 

46 

28. αὐτὸν οτη. [)., απ] ἐλοιδώρησεν. 
αὐτοῦ] ἑαυτοῦ Α. α. ἀκρασίαν }.6. 5. Υ. 1. μήτι καὶ] μήτι 1). 
46. ἐκάλεσέν τε αὐτὸν 1). τε Ῥοβύ γὰρ Ῥιποῦβ ποίϑί 10. ἔρωτος Ὦ). τη. 
4]. ἧι. ἡττᾶσθαι Α.(α. Ζοπαῖαβ. ἡσσᾶσθαι 1). σΟΥΤ. ἴῃ σα, ΡΥ. [οτία5886 ἧσ- 
σῆσθαι, αὖ «πιη{1Π8. φρονίμους δοκοῦντας 1). ἀμελῆσαι Ὦ. 

παρακ. τε ὁν. Ὦ. ὀνομάζον Α. 

συγκα- 
τῆρξα Α.Κ. συγκατεῖρξα (α. 8. ν.γῪ. 

425. ἀσέβειάν τε] τε δα Βϑαθθηίἃ 
ΟῚ ΡΓδοοοαθηίία τοίθγίαυ. 

ἀκράτειαν] ΑἸΙθμα 80 Δἰύοβ [ΟΥ̓ πλᾶ 
ἀκρασία, τῷ ἴσο ΠΟΠΠ1]118, ΘΟηϑίδηου 
Ἰ]αΐα οτηπῖθαβ (Οτητηθηῦ. 4, 5» 6---Ὁ, 
ἴσην. 8; 25; 22, οἴϊδια ϑίοθοὶ οἱ 
ΑἰΠθηθὶ. 

θεούς τε] Νυϊράγοιη διηδηζτη 6Χ- 
ΟἸΒΔ ΟΠ ΘΙ ΘΟΙΏΙΠΘΙΠΟΥΑΥΙ οὔϊαπη 16- 
τοηΐβ ἔπη. 5, 5» 45. ΒΟΉΝ. ϑορῇ. 
ἔν, Ῥμεράγο δρυὰ διοῦ. ΕἸ. 62. 25. 

46. ἐν αἰσχύνῃ δεινῶς ἔχοντα] ΕυπΊΡ. 
ϑΌΡΡΙ. 164: Ἔν μὲν αἰσχύναις ἔχω 
πίτνειν πρὸς οὖδας" Βᾶςοἢ. 80: "Εχουσ᾽ 
ἐν ὠδίνων λοχίαις ἀνάγκαις. ΑὙΙΒίΟΡΗ. 
Πδη. 704: Ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκά- 
λαις. [Ιαδιὴ Γ Βμαβιη. 220 : ἼἜχ᾽ ἀτρέμα 
σαυτὸν Αἰχὶΐ υἱὖ πλοΟΧ εδβΐ 5. 37; ἐκποδὼν 

47. οἷόσπερ] ὥσπερ 

ἔχειν ἐμαυτόν. Αφβοῇ. ῬΙΟΙΏ. 344: 
Ἡσύχαζε σαυτὸν ἐκποδὼν ἔχων. 
δίοθι.. Π ΔΆ, ἐν, ἔχω, μ.. 2621. 
“018 1). 

πράγματι} ΑὙΒίορῃ. ἘΟΟ]. 441 : 
Γυναῖκα δ᾽ εἶναι πρᾶγμ᾽ ἔφη νουβυστι- 
κόν. Αὐτίαῃ. ΕρΙοῖ,; 1, 11, 2: Πῶς 
χρῇ τῷ πράγματι; Ὁ 3. 2,12, πραγμά- 
τίον, (46 ριι6118, οἰαῦ Ἠ πο. 

37: ὥσπερ] Οοην. 4; 31: ἽὍμοιά μοι 
οκοῦσι πάσχειν, ὥσπερ εἴ τις πολλὰ 

ἐσθίων μηδέποτε ἐμπίμπλαιτο. ΑΠπαῦ. 5. 
4. 34: Ὅμοια ἔπραττον, ἅπερ ἂν μετ᾽ 
ἄλλων ὄντες, ὉΌΪ οἷάπερ τηδ]1π|. 516 
εϑῦ Ἰηἶτὰ 5. 47. Η. στ. 4;32,11. Η]βν. 
7: ὃ: (ἔοοη, 8, 9, ὅμοιόν τε εἶναι, οἷ- 
ὄνπερ εἰ γεωργός. ΒΟῊΝ, Νο [δύση 
[ 

ἅπερ. 
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ποι καταδύουσι τῷ ἄχει. ὡς γὰρ ὁ θροῦς διῆλθε τῆς ἐμῆς 
συμφοράς, οἱ μὲν ̓ ἐχθροὶ ἐφήδονταί μοι, οἱ δὲ Φίλοι προσι- 
ὄντες συμβουλεύουσιν ἐκποδὼν ἔχειν ἐμαυτὸν, μή τι καὶ 

248 πάθω ὑ ὑπὸ σοῦ, ὡς ἠδικηκότος ἐ ἐμοῦ μεγάλα. καὶ ὁ Κῦρος [21] 
εἶπεν, Εὖ τοίνυν ἰσθι, ὦ ̓Αράσπα, ὅ ὁτι ταύτῃ τῇ δόξῃ οἷός τ᾽ 
εἶ ἐμοί τε ἰσχυρῶς χαρίσασθαι καὶ τοὺς συμμάχους μεγάλα 
ὠφελῆσαι. Εἰ γὰρ γένοιτο, ἐφη ὁ ὁ ᾿Αράσπας, ὅ τι ἐγώ σοι 

39ἐν καιρῷ ἂν γενοίμην αὖ χρήσιμος. ἘΝ τοίνυν, ἔφη, 
προσποιησάμενος ἐμὲ φεύγειν ἐθέλοις εἰς τοὺς πολεμίους 
ἐλθεῖν, δἰμδιν ἂν σε πιστευθῆναι ὑπὸ τῶν πολεμίων. 
Ἔγωγε ναὶ μὰ ἌΣ ἔφη ὁ ̓Αράσπας, καὶ ὑπὸ τῶν φίλων 

4ο οἶδα ὅτι ὡς σὲ πεφευγὼς λόγον ἂν παρέχοιμι. ἜἜλθοις 
ἂν τοίνυν, ἐφη, ἡ ἡμῖν πάντα εἰδὼς τὰ τῶν πολεμίων' οἶμαι 
δὲ καὶ λόγων καὶ βουλευμάτων κοινωνὸν ἄν σε ποιοῖντο 
διὰ τὸ πιστεύειν, ὥστε μηδὲ ἕν σε λεληθέναι ὧν βουλό- 
μεθα εἰδέναι. Ὡς πορευσομένου, ἔφη, ἤδη νυνί καὶ γὰρ 

καταλύουσι ἴ).α. 5. ν. συμβουλεύειν Δ.α. ΡΓ. ἐκποδῶν Α.Π.6Ὁ. 
τι ΒΕΓ (ἡ ὑπ: Ἂ: 28. οἷός τ᾽ εἶ οτῃ. Α.ἃ. τηρ΄. Τ΄ 
320. ἐμὲ] με ἴῃ τα8. α. οἴομαι Α.α. ἔγωγε] ἐγὼ μὲν Ὁ. ὡς] ὁ 6. 
ΟΥΓ 8. ν. 1: σὲ] ὲ ἐ ἴῃ γ8. Ρ]ασίατη 0, (, 40. μηδὲν λεληθέναι 1). 
πορευσομένου] πορεύσομαι οὖν ἢ)... ᾿ἰηΐγα ν. Γ΄. 

καταδύουσι τῷ ἄχει) με αηΐθα ἔπ 810 αὖ χρήσιμος. θεῖο, [τὰ ΒαΡΓΑ 5, 
καταδύομαι ὑπὸ τῆς αἰσχύνης, Ἰάθμηαιθ. 1, τύ: Ἴσως γὰρ ἂν πάνυ ἡμῖν ἐν καιρῷ 
Δαἀάϊίο κατὰ γῆς ΑἸἼΔΌ. 7, 7: 11, 1 γένοιτο αὕτη ἡ γυνή. Ηϊ!5ῖ. α΄. 2, 4.9 
καταδύομαι τῷ ἄχει Ροίογαί αἸοὶ, Π18Ὶ (ἿΪ Ρ]αἴαγο 8 ΑΡ681}. 8.8: χρήσι- 
αἀαϊίατα εββεΐ οἱ ἄλλοι. ΞΟΗΝ. μος): πὐυεπυθονν ἐν καιρῷ σοι εἶναι. 
Ἔἰ Οοηΐ. 4; 2. 20: 8,1,18. ἘΠ ΟΥ τευη: 4, 8 Ἴσως ἂν αὖθις ἔτι ποτὲ ἐν 

7, 2,1: Ὡς δὲ τὴν νύκτα ἠγρύπνησαν, καιρῷ ὑμῖν γενοίμεθα. ἴΠ0᾽1 ΑπαοοΙ]5 
ἐκάθευδον μέχρι πόρρω τῆς ἡμέρας" Ἰοσιιπ Ρ. 72, ΡΟΒΠ] ΒΙ ΓΏΠ]ΠΠΤΉΤΙΠῚ Χρηο- 
4,87: Ὡς δὲ πολλοὶ οἱ εἱργμένοι ἦσαν, Ῥοπίθο Ὧ 9 τό: Καὶ ἐ ἔστιν ὑμῖν χρῆ- 

-- ἀπορῆσαι δὴ μάλιστα “ἐποίησε-- ὅτι σθαι τούτοις ὅπου ἂν ἐν καιρῷ τι ὑμῖν 
Μαντινέας ὀλίγους πάνυ εἶχον. Ῥυϊηο γένηται. 5ΟΗΝ. Εἴθε γὰρ, ὁ ᾿Αρά- 

ἹΠΟτα πα. ἸΟΘΟΤΊΙΠῚ αυοά ΡΓῸ ὡς θέρος σπας ἔφη, γενοίμην σοι χρήσιμος ἐν 
ἣν Ζοπεαῖαβ ροϑβι]ῦ θέρος γὰρ ἦν, Βεη- καιρῷ, ΖοΠαΓαΒ Ρ. 158 
θη 181, ΠΟῊ νοῦθὰ τ αι. Ναη- 20. ὑπὸ] λόγον πἀρέζειν οϑύ νθῃϊ6 
4αδη} ΘΗΪΤη, ΠῚ ὡς ΡΟΪΔ ΡΙῸ γὰρ, 11 ΒΟΓΙΊΟΠ6Β, οὗ 1΄θηη απο λέγεσθαι : 
τ γα 1110 ᾿ποῃοαΐᾶ ΔΩ ΘΡΟΠΙΙδ, ΑΩΔ 16 7πῃρ ταν ΡΥΘΡΟΒΙΠΟΩΙ ὑπὸ, αἱ 
τπὖ τπϑῖη γἃ Ρ6Ι γὰρ ᾿ηξοΓρΟΒιΐδ. ἀποθνήσκω ὑπό τινος, οἷ 51111}1ἃ ν Υθᾶ. 

ἠδικηκότος] ΧΟΠΟΡΏΟΠ ΠΟῚ βουῖρϑ. 5ΟΗΝ, 
ὡς ἠδικηκὼς, φαο( Ο]1πὶ τηϊτα 8 7, 866 40. ὡς πορευσομένου]) Ρ]αῖο ΟἸΠατγ- 
ἠδικηκότος ἐμοῦ, ααὶϊα Πδοο δα ρύϑοθ- πηϊα. Ρ. 176 Ο: Ὡς ἀκολουθήσοντος καὶ 
ἀδηῖα οἱ δὲ φίλοι συμβουλ. γτοΐογταηΐπγ. μὴ ἀπολειψομένου --- βιάσει ἄρα ---- ὡς 
5ΟΗΝ. βιασομένου. ἔφη. ΧαοΠπορθοη Βα Ρ γα 

48. εἰ γὰρ οδὺ εἰπαηι, ταῦ Οὐγδβθθθ 1,6, 11: Ὥς οὖν “ἐμοῦ μηδέποτε ἀμε- 
3» 200 οὗ 41ῦι. ΞΟΗΝ, λήσοντος---οὕτως ἔ ἔχε τὴν γνώμην. 3,1, 

ἐν καιρῷ] Ηφθς τηϊηΐτηθ ορρουίιιπα 0: ᾿Ερώτα--ὡς τἀληθῆ ἐροῦντος. 8, 4. 
ἢα10 ἴ060 ἐΘηΒΘΠ8 ὙΥ δἰβ]κ15 δ αϑριοαίπι. 22: Ὡς ἀναμενοῦντος καὶ οὐκ ἀπόϑα: 
ἐν καιρῷ αὖ γενοίμην, Οὐ] 15. ο]οΒδοηηαὰ νουμένου οὕτω παρασκευάζου. δἸΙΠΉ1]6 
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“ ͵ ὰ “- “- , Ν - ὍΝ «Ἃ - 

τοῦτο ἰσως ἐν τῶν πιστῶν ἐσται τὸ δοκεῖν με ὑπὸ σοῦ 
7 Ξ “- » ἧ Γ Ν , 

4ι μελλήσαντὰ τι παθεῖν ἐκπεφευγέναι. ᾿Η καὶ δυνήσει 
“- 3 Χ Χ ζ ζ ᾿ 57 3 

ἀπολιπεῖν. ἔφη, τὴν καλὴν ΠΠάνθειαν ; Δύο γὰρ, ἐφη; ὦ 
΄“ ΄“ 37 Ω͂ ΄“- “ 7 Ἂν 

Κῦρε, σαφῶς ἐχω ψυχάς" νῦν τοῦτο πεφιλοσοφηκα μετὰ 
“ , ΄- “5 Ν δ. ΄ 3 τοῦ ἀδίκου σοφιστοῦ τοῦ ᾿Ἑρωτος. οὐ γὰρ δὴ μία γε οὖσα 

“ » , » )5 ΝΥ χ »ᾧ ὦ ": ᾿ 3 
ἅμα ἀγαθὴ τέ ἐστι καὶ κακὴ, οὐδ᾽ ἀμα καλῶν τε καὶ αἱ- 

“- 327 Ἄνα ὟΝ Ν ιν ὦ 7 ὌΝ, Ν 3 ’ 

σχρῶν ἔργων ἐρᾷ καὶ ταὐτὰ ἀμαὰ βούλεταί τε καὶ οὐ βου- 
’ὔ τς Ν “ σ“ ,ά 5 Ν ἂν δ᾽ 

λεται πράττειν, ἀλλὰ δῆλον ὅτι δύο ἐστὸν ψυχὰ, καὶ ὅταν 

δοκεῖν με] δοκοῦμεν Α. δοκοῦν με (ὐ. ΟΟΥΤ. 8. ν΄. 1. 
41. καὶ οτῃ. 19. 

δῆλον ὅτι οἵη. α.Μ. 
ψυχαὶ Α.6. ργ. 

τα ἢ. οϑ.ν.ν. α. 
ταὐτὰ δίθρμᾶπα8. ταῦτα Α.}).α. 
αοΙοὶ Ὠ. ἔστων Α. 

οϑῦ ὃ, 7, 1ο: ὭὩς οὖν παλαιὰ καὶ εἶθι- 
σμένα καὶ ἔννομα λέγοντος ἐμοῦ, οὕτως 
ἀποδέχεσθε. (Οὐοτητηοπί. 2, 6. 232: Ὥς 
τοὺς μὲν καλοὺς φιλήσοντός ἰοὺ δὰ. 
ρῶν δίδασκε. ΑΠΔ0. 1, 3, 6 : Ὡς ἐμοῦ 
οὖν ἰόντος--οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε. 
ὉΌΙ ν. ἀπηοῖ. 5ΟΗΝ, 

41. Πάνθειαν] ΧΟΠΟΡΠΟΙΙΒ ΠΔΙΥ8- 
Ὁ]ΟΠΘτα σοβριοϊαηῦ ΡὨ]]οβίσ. ἰτηδρ. Ρ. 
824 564., ο11 Πάνθεια ρτο Πανθία τ6- 
Βα αύαχῃ οχ ΠὈτο, [μποϊαῃ. [πηδρ'. 6. 10, 
ΡΙαΐ. Μοτ. Ρ. τορ ὃ. ἔδαμάδιῃ ἴα- 
Ῥυϊαπὶ οαΥπλπθ ϑούθυιο 8 ααϊάδτη 
Δρυα δυαϊάδιη ἴῃ πος ἢ., (616 5850- 
ΡὨἰβία ἀρυα Ῥμιοϑίσ. Δ. ϑορἢ. 1, 22, 
3. ΟΥ̓ΔΙΟΠΒ ρεογβθαπαΐαβ ογαύ. Οὐοηΐ. 
Θίδια Π)΄’Ὸὺ Οὐγγ8. γ0]. 2, Ρ. 228, 
Τ᾽ Ζεῖζεβ Απίθῃ. 240, 4] Πανθείην. 

δύο ἐστὸν ψυχὰ] (ὑδιπογαταβ δα 
ἢ.]. 18 σοτηπηρηίΐαίαβ οϑῦ: “126 ἀπδ8- 
Ὀὰ5. δηΪΠη18 Θοογαίίοθθ δαηῦ αἰδβριιΐεα- 
[ἸΟΠΘΒ ΘΧροβιίδδ οορίοβα ἃ Ρ]ϑίοῃβ. 
ΝΟΙ 6886 δι1[6ΠῚ ἸΠΔΠῚ Ψ]ΠΊ ΔΠΊΤΩΪ ν 6] 
ΠΟ ὉΠῚΠῚ ρΘη15 561 εἶδος, 1ἴζα οϑίθη- 
αἸδαγ : ααϊὰ πηστη οὗ 1486ΠῈ ΠΟῚ Ῥοβϑιῦ 
511] οἴσουθ σοηίγα 8, τὖῦ ΤΩΔΏ15 
5111] Δί ΤΆ Π6γΘ οὕ συ] τ πᾶ 8]1αα͵Ἱα 
οὐ Ἰάθιη β8ιπι1 δοάθιη ἴθιροῦθ σοη- 
βιβίθσ δ τηονθ. Ηφος αἸἰββου τι 
ψΘΥῦο86 ἴῃ ααδηΐο ἸΙΌ1Ὸ τογατῃ ΡῈ]1- 
ΟΔΥΆΙ : δβϑίααθ ἰδία αἸνΊβῖο ΔΏΪΠῚ ἢ 
Ῥδγίθπῃ ρτοθϊζατη γαίοηθ, 14 οϑύ σορ- 
ἰαηΐθηῃ οὖ 1ηἰ6]]Π]σϑηΐθιῃ (ἃ (ἀγεθοὶβ νο- 
οαἴο, τὸ λογιστικὸν 560} λογικὸν μέρος) 
οὖ Δἰζουδπη α118581 Ὀτγαΐδτη, απ οδί 
ἄλογος. Αἴααθ Ρ]αῖο Δ] πιά Ῥ]δη6 ρθητιβ 
ἴδοις δ}118. ΔΏΪΓη8θ, 86. ῬΔΥΠΟΘΡ8. δδὲ 
γα] ΟὨΪ5, οὐ ἰια 6]8, αδ8. ἜΧΡΘΕΙΒ; 
Ἰάααθ ΒΘΠ.8 Θ[18Π1 Τηογΐα]6 6858 αἱΐ ἴῃ 
ΠῚ Ἰπῆ88 0, ΟἸΠΙ Ροϑβυιϊδββοῦ ἴῃ ΡΏΦαΓΟ, ὅτι 
πᾶσα Ψυχὴ ἀθάνατος. ἀῶ ἀγραμηθη- 

μελλήσαντα] μελήσον- 
ΓΔΌΥῚ δυνήσῃ. πανθίαν 1). 

βούλεται ροϑί ὅτι 

ἰδί]ο τηϊγΆ 116} ΔΥγΙδιῦ (ΟἸΟΘΓΟΗ].---- 
Νόοη [αρὶῦ δυύθιη 05, ροϑϑθ ἤθε Χο- 
ΠΟΡΠοηΐθα Το θυτῚ δα Ρ]αἰοηϊοαβ οὔϊδτη 
αἸἰβρυϊαι!οηθ5 ἴῃ 9. ΠΡΊῸ Ιμαρτπι, Ὁ] 
ΠΟΥ 8118 ἀΙΟΙ συ : ΠΟ 6586. ῬΔΌΟΘΙΟΙΘΒ 
ΔΏΪΠΙα5 ἀπδῦτιθ, θοη8 τιπᾶ, δ] 6 ἃ 
Τη8]8 : ΠΔΠῚ δούθυ η88 οδιιβα8 ὈΟῺΩΪ δα θ 
ΠῚΔῚ] ἴῃ πϑίαγα {Ππτὰὼ ᾿π το  τχῖ886 
ΒΟΙΏ1Β5. 66 ἢξθο τη ΓΠ8ΡῚ8 Θἰ]Δ 1 
Ἰπδχύγι οα 1118 δα τ] τ1ῆοα βαηΐ. Π]8ὰ 
Ἰδα 16 ΒΌρΘυΊοτα 81] δ ηΐο πηϊητι5. δ Ὁ- 
Βοντθηῦα ἃ οαρίιι ΘΟΙΊΤΠΏΙ τϑίϊηθᾶ- 
τητ15.᾽ [ωΟσπ8 ΡΥΟΥ Ρ] δύο 15 ἘΕΙΡ. τι 
Ρ. 486 Β, ἢϊς ϑύ: , Δῆλον ὅτι ταὐτὸν 
τἀναντία ποιεῖν ἢ πάσχειν κατὰ ταὐτόν 

γε καὶ πρὸς ταὐτὸν οὐκ ἐθελήσει ἅμα" 
ὥστε, ἐάν που εὑρίσκωμεν. ἐν αὐτοῖς 
ταῦτα γιγνόμενα, εἰσόμεθα ὅτι οὐ ταὐ- 

τὸν ἦν, ἀλλὰ πλείω. ας 50]]1οϑὲ ἃγ- 
συμηθηΐαίοηθ Ὠἰτπ’ αἰο ΒΘ αΟΙΓΥ 
Ρ. 430 ): οὐ δὴ ἀλόγως ἀξιώσομεν 
αὐτὰ διττά τε καὶ ἕτερα ἀλλήλων εἶναι, 
τὸ μὲν, ᾧ λογίζεται, λογιστικὸν προσα- 
γορεύοντες τῆς ψυχῆς, τὸ δὲ, ᾧ ἐρᾷ τε 
καὶ πεινῇ καὶ διψῇ καὶ περὶ τὰς ἄλλας 
ἐπιθυμίας ἐπτόηται, ἀλόγιστόν τε καὶ 
ἐπιθυμητικὸν, πληρώσεών. τινῶν καὶ ἡ- 
δονῶν ἑταῖρον. ταῦτα μὲν τοίνυν δύο 
ἡμῖν ὡρίσθω εἴδη ἐ ἐν ψυχῇ ἐνόντα. τὸ δὲ 
τοῦ θυμοῦ καὶ ᾧ θυμούμεθα.--ἴσως τῷ 
ἑτέρῳ τῷ ἐπιθυμητικῷ ἂν εἴη ὅμο- 

φυές. πῃ πος ἰοοο ποη αἸΠΠ1ο116 
θϑὲ ἀπι88. ΔΠΪΠΊΑΒ ΤΘΡΘΙΓΘ, απᾶ8 6Χ- 
1η416 αἰαχῖθβα ογθαϊι ΧΟΠΟΡΠΟΗ. 
ΡῬοίοβι [απο ἤρθυὶ αὖ 15 οχ Ρ]αίοῃ δ 
ΒΘΙΤΠΘΠΙθυι5 οὕ (ἰβοῖρα]8 Π801015 
σορηαπι Ρ]αῦΟ 5. ΟΡΙΠΙΟμΘ πη] Πδθι- 
Οὐ, 51 θδτη ΟἸΠΏΪΠΏΟ ΧΘΠΟΡΠΟΠίθΘΠῚ 
ΓΌΒΡΘΧΙΒΒ6 ΟΥΘΟαΙΘΙ15; αποα [ΟΕ 6 ΠΟΒ 
αυϊὰ οορὶῦῦβ ΑἸΐον Ρ]αίοηϊβ Ἰοσυθ, 
αθριη (ὑδηηθυυυβ ἴῃ δηϊη]ο Παθαϊΐ, 
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μὲν ἡ ἀγαθὴ κρατῇ, τὰ καλὰ πράττεται, ὅταν δὲ ἡ πονηρὰ, 
τὰ αἰσχρὰ ἐπιχειρεῖται. νῦν δὲ ὡς σὲ σύμμαχον ἔλαβε, 

42 κρατεῖ ἡ ἀγαθὴ καὶ πάνυ πολύ. Εἰ τοίνυν καὶ σοὶ δοκεῖ [2] 
πορεύεσθαι, ἔφη ὁ Κῦρος, ὧδε χρὴ ποιεῖν, ἵνα κἀκείνοις 
πιστότερος ἧς" ἐξάγγελλέ τε αὐτοῖς τὰ παρ᾽ ἡμῶν, οὕτω 

τε ἐξάγγελλε ὡς ἂν αὐτοῖς τὰ παρὰ σοῦ λεγόμενα ἐμπο- 
δὼν μάλιστ᾽ ἂν εἴη ὧν βούλονται πράττειν. εἴη δ᾽ ἂν 
ἐμποδὼν, εἰ ἡμᾶς φαίης παρασκευάζεσθαι. ἐμβαλεῖν που 
τῆς ἐκείνων χώρας" ταῦτα γὰρ ἀκούοντες ἧττον ἂν παντὶ 
σθένει ἀθροίζοιντο, ἕ ἕκαστός τις φοβούμενος καὶ περὶ τῶν 

43 οἶκοι. καὶ μένε, ἐφη, παρ᾽ ἐκείνοις ὅτι πλεῖστον χρόνον" ἃ 
γὰρ ἂν ποιῶσιν ὅταν ἐγγύτατα ἡμῶν ὦσι, ταῦτα μάλιστα 
καιρὸς ἡμῖν εἰδέναι ἔσται. συμβούλευε δ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐκτάτ- 
τεσθαι ὅπῃ ἂν δοκῇ κράτιστον εἶναι" ὅταν γὰρ σὺ ἀπέλθῃς 
εἰδέναι δοκῶν τὴν τάξιν αὐτῶν, ἀναγκαῖον οὕτω τετάχθαι 
αὐτοῖς" μετατάττεσθαι γὰρ ὀκνήσουσι, καὶ ἦν πῃ ἄλλῃ 

44 μετατάττωνται, ἐξ ὑπογύου ταράξονται. ᾿Αράσπας μὲν 
δὴ οὕτως ἐξελθὼν καὶ συλλαβὼν τοὺς πιστοτάτους θερά- 
πόντας καὶ εἰπὼν πρὸς τινας ἃ ᾧετο συμφέρειν τῷ πραγ- 
ματι ᾧχετο. 

[22] 

45 
: 9 7 

Ἢ δὲ Παάνθεια ὡς ἤσθετο οἰχόμενον τὸν ᾿Αράσπαν, 

 ἐπιχειρῆται α. 
εἶ 
λοιτο. 

6. Γ 
43. ἡμῖν καιρὸς 10. 
ὀκνήσωσι Α.α. 
φέρειν α. 

ὅποι Δ.}). 
ὑπογυίου 1).(. 

45. πανθία 1). 

οχϑύαι [,6ρ΄. το, Ρ. 8ρ6 2) : Ψυχὴν--- 
μίαν ἢ πλείους ; δυοῖν μέν γέ που ἔλατ- 
τον μηδὲν τιθῶμεν, τῆς τε εὐεργέτιδος 
καὶ τῆς τἀναντία δυναμένης ἐξεργάζε- 
σθαι. ΘΙ θιι8 [ον α5 οοηΐ. ῬὨΕΘαΓ. 
Ρ. 237 ): Ἡμῶν ἐν ἑκάστῳ δύο τινὲ 
ἐστὸν ἰδέα ἐ ἄρχοντε. καὶ ἄγοντε, οἷν ἑπό- 

μεθα ἣἧ ἂν ἄγητον, ἢ μὲν ἔμφυτος οὖσα 

ἐπιθυμία ἡδονῶν, ἄλλη δὲ ἐπίκτητος 
δόξα ἐφιεμένη τοῦ ἀρίστου εἰς. ΒΟῊΝ, 
(ὐοηΐ, (ὑοτηπηθηί. 1, 2, 12 866.» ἈΌΪ (6 
γΠΟΥ 15. (ὑγ160, ΑἸοΟΙ Ια ϊδααθ α1586- 
τ, 41 ααδηηάμα οααπ] ϑοογαῦθ νου βᾶ- 
Ῥαηῦι, Ὠοπρϑίε, Ροδβίθδη πη ἃ 60 
(ἰδοοϑϑιβϑοηῦ, ὉΥΡΙΟ 886. ρΟΒβουιηί. 
ΠΙΓΡΟΗ͂. 1905. ΔῃϊπΊθ ραγίθβ. τηο- 
τηοῦᾶῦ οὐϊατὴ Αὐϊδίου. ΡΟ]. 7. 10 οχίν., 

42. σοὶ οἵη. Ὦ. σὺ 6. ρζ. 
ἐξάγγελε Α., 4] τποχ ἃ 5.ν., ἢ. 

ἐκπτοδῶν Δ. ΕΥ̓ΡΡ ΟΕ Ὦ. Ὀ15. 
ἀθροίζοντο Α. ἁθροίζοιντο 10. ἀθροίζοιτο .,, Δααἴο ν 8. ν. Τ᾿ 

καὶ ἐκείνοις 1). ἦς) 
αὐτῷ Ὁ. οἱ τθοχ βού- 

εἴη δ᾽ ἂν ἐμποδῶν οτι. Δ.Ε. 

αὐτοῖς. μ. γὰρ οτη. Α.Ὁ. τηρ'. τ. 
44. καὶ οτῃ. Ὠ. ἃ] οἷα 1). ἕξυμ- 

ἄρασπαν 1). 

γΘΡΌῚ5. βθοσπᾶο Ρ]αΐομβ ἸοοῸ 511η1}- 
Π1 1215. 

σοφιστοῦ] ὅ᾽ϊἪς ἀἰοῖῦ οὐὔϊαιη Ρ]αΐο 
οην. Ρ. 203 Ὁ. 

41. καὶ πάνυ πολὺ] Οοηΐ. Ηοἰπαοτί, 
Δα Ρ]αί. Ροάοη. Ρ. τού. ΟΗΝ. 

ἁθροίζειν, αὖ 1)., Δυύίοῖ5. τἱδαπηΐ 
ΘΥΔΙΩΙΉΔΙΙΟΙ. 

43. ὑπογύου) ΔἸ ὑπογυίου, αλδ δῦ 
Ρθγρθῦιδ Οὐ 1 βου ρίουτιπ ἴῃ 110}}5 
Ἰηΐο ταἰναϊηατῖιθ [ουαὴ Παοίαίϊο. 
Μ|5815 σδιηιηδύ! ο 1 ΘΕ Π)Ο]ΟΡῚΙ5 5ὶ 
ΔΏΔΙΟρΊΔΙη. ΒΘΟΠ]Πλ111, ὑπόγυιος ΠΟΠ 
ΠηδρῚ85. αἸκουϊηῦ νϑίθυθϑ απ πηὶ ἔγγυος, 
ἀμφίγυος, κρήγυος σαπὶ ΟΡ ΠΟ ΠρῸ 
αἸΧουιηΐ, 



ΠΒΥΥΕΙΨΧΡΙΙ 48] 

Ἂ ΧΝ Ἀ “. 3 Ἃ “ 5 “- χά 

πέμψασα πρὸς τὸν Κῦρον εἶπε, Μὴ λυποῦ, ὦ [Αῦρε, ὁτι 
» ΄ " Χ , Ἃ Ν ΕΥ̓ ἀμ ϑυ} 

Αράσπας οἴχεται εἰς τοὺς πολεμίους" ἣν γὰρ ἐμὲ ἐάσῃς 
᾿ ιν Ν ἃ Ν᾿ 5᾽ ᾽ ᾿ » ΄ “ 

πέμψαι πρὸς τὸν ἐμὸν ἄνδρα, ἐγώ σοι ἀναδέχομαι ἥξειν 
ἣν Ὁ ΄ ΄ 7 Ν Ἶ, Ν χνϑΘο α 

πολὺ ᾿Αράσπου πιστότερον φίλον" καὶ δύναμιν δε οἱδ᾽ ὅτι 
΄ ἊἋ ᾿ 77 ’ὔ Ν ἕ Ν 

ὁπόσην ἂν δύνηται ἔχων παρέσται σοι. καὶ γὰρ ὃ μέν 
ὴ ῦ νῦν βασιλεύ λος ἦν αὐτῷ" ὁ δὲ νῦν πατήρ τοῦ νῦν βασιλεύοντος Φίλος ἯΡ ΘΌΕΟΝΘ : 

βασιλεύων καὶ ἐπεχείρησε ποτε ἐμε καὶ τὸν ἀνδρα διασπά- 
σαι ἀπ᾽ ἀλλήλων᾽ ὑβριστὴν οὖν νομίζων αὐτὸν εὖ οἰδ᾽ ὁ ὅτι 

466 ἄσμενος ἂν πρὸς ἄνδρα οἷος σὺ εἶ ἀπαλλαγείη. ἀκούσας [24] 
ταῦτα ὁ Κῦρος ἐκέλευε πέμπειν πρὸς τὸν ἄνδρα: ἡ δ᾽ 
Σ΄ [2 δι, Δ δ ᾿ ᾿ Ά ω Ν. 

ἔπεμψεν. ὡς δ᾽ ἔγνω ὁ ᾿Αβραδάτας τὰ παρὰ τῆς γυναικὸς 
΄ Ν 2, Δ 15 ε ΠΟΥ Ὑ ΄ 

συμβολα, καὶ τᾶλλα δὲ ἤσθετο ὡς εἶχεν, ἄσμενος πορεύε- 
Ν Ἂ σι ω ᾿ ΕΣ » Ν Ν 7 ε 3 

ται πρὸς τὸν Κῦρον ἵππους ἔχων ἀμφὶ τοὺς χιλίους. ὡς ὃ 
5 Ν - “ “- “ δ Ν δ 

ἦν πρὸς τοῖς τῶν ἸΪερσῶν σκοποῖς, πέμπει πρὸς τὸν 
΄σ΄ 5» Χ ἃ 3 ς }Ὶ “κ 3 δ 27 4 κὰν" 

Κῦρον εἰπὼν ὃς ἦν. ὁ δὲ Κῦρος εὐθὺς ἀγειν κελεύει αὐτὸν 
Ν Χ - ε 3... αν » 7 ε Χ Ἧπ κ ττξ 

47 πρὸς τὴν γυναῖκα. ὡς δ᾽ εἰδέτην ἀλλήλους ἡ γυνὴ καὶ ὁ 
, 7’ 4 ἃ 3 , 

᾿Αβραδάτας, ἠσπάζοντο ἀλλήλους ὡς εἰκὸς ἐκ δυσελπί- 
3 7 Ὶ ,ὔἹ Ἑ ἡ ΄“ Ω͂ Ν « ΄ 

στῶν. ἐκ τούτου δὴ λέγει ἢ Πάνθεια τοῦ Κύρου τὴν ὁσιο- 
τητὰ καὶ τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν πρὸς αὐτὴν κατοίκτι- 
σιν. ὃ δὲ᾽ Αβραδάτας ἀ ἀκούσας εἶπε, Τί ἂν οὖν ἐγὼ ποιῶν, 
[5 Πάνθεια. χάριν Κύρῳ ὑπέρ τε σοῦ καὶ ἐμαυτοῦ ἀπο- 

, Ἂν ΦΕΝ Ὑ ε “ω Ἃ ͵ 7 
δοίην; Τί δὲ ἄλλο, ἐφη ἡ [[άνθεια, ἢ πειρώμενος ὅμοιος 
“- " ξεᾷᾳ -͵ “΄ν Ψ 

εἶναι περὶ ἐκεῖνον οἷόσπερ ἐκεῖνος περὶ σέ; 

δύναιτο Α.α. μὲν οἵα. Α.6Ο. 
αὐτὸν εὖ οτη. Ὁ). 

ἢν] ἐὰν Ὦ. πρὸς] εἰς ἃ. 
λεὺς ὧν 9). βασιλεὺς α. 5. ν.γτ΄. 
ΒΡ ΜΕΝ. οἷς ὈΓ: ἀπαλλαγήσεται Α.6. 46. κελεύει Ὦ. 
τὰ ἄλλα Ὁ. δισχιλίους |0. τῶν οτη. Ὁ. πέμπειν 10. 
Ροβύ ἄγειν 844. (.. πιρ. Τ΄ 47. δὲ ἰδέτην Α.α. 
αὖ νἹἀοίαγ, οὐ Θ. ἀλλήλω Ρ. Ζοπεῖαβ. ἀλλήλοιν Α.Ε. 

βασι- 
οἷος σὺ] οἷος ἃ. 

ἀβραδάτης 1). 
εὐθὺς οτα. Α. 

ἀλλήλους Ο.Η.Μ., 
καὶ ὁ] καὶ Ὁ. 

ἀβραδάτης Ὠ.(α. Πὶο οἱ ᾿ηἴ. ἀσπάζοντο Α. ἠσπάσαντο ἢ), δυσελ- 
πίστου (δεῖν Ω:; πανθία 1). ὶς οὐ Ἰηἴτἃ. ἑαυτὴν . “κατοίκησιν Α. 
κατοίκισιν Ὠ).α. ργτ. ὑπέρ τε] ὑπὲρ Ὁ. ἐμαυτοῦ] ὑπὲρ ἐμοῦ α. ἀπο- 
διδοίην . ἔφη] φησὶν α. ὅμοιος οἴη. (.Μ. 
οἷσπερ καὶ ἐκεῖνος 1). 

περὶ ἐκεῖνον εἶναι 1). 

ἀπαλλαγείη ἴ)6 ἀπαλλαγήσεται Ὠὶς 
1ῃ. ΤΠ 6] 1ΟΥῈ5 1]1αΐο ν. δα 4, 5, 46. 

46. τοὺς χιλίους) Τηδ ἃ 5. 50 εἴ 2, 7 
ΑΡτδάαΐαβ αἸοϊα οχ θαυϊίαία 580 
ῬΆΓΆ586 ΟὙὙΤῸΒ σΘηΐτπη : 41 Πατιτη οἵς- 
Ποϊδηῦ ΠΌΠΊΘΓ ΠῚ ὅοο ΘΑ ΠΟΤΊΙΠΊ, νοΥῸ- 
ΒΤ} 18. οϑύ Αργαάδαΐδιη δ χιθ88 
βθοῖιαι ἀμφὶ χιλίους ἵππους, ΠΟ δισ- 
χιλίους. ΔΕΌΝ, ΑἸύογαια Παροθαΐί 
Ἵ Ζοίζοβ Ηιϊβί. 9, 082 : Σὺν δισχιλίοις 

ἔρχεται ἱππέων ἐπιλέκτοις. 
47. ὅμοιος] Ἐχ ρ]οββθιηαίθ παίιμην 

ὁθηβοί Ζθαηϊαβ. Αι ΒΌΡΓΆ 8. 37, 6ϑῖ 
καὶ ταῦτα ὅμοιος εἶ οἵόσπερ καὶ τἄλλα. 
ἄἀθιπαθ σοποϊηϊδα 5. δὲ ὨΤΙΠΊΘΤΙ Το 
ΤΙΏ6]1ὰ5 σοηδβίασο νἱαθῦπ ἴῃ νυϊραΐα 
Ἰδούοηθ. ΟΗΝ, ϑουναῦ εἴτ "Γ Ζοῦ- 
Ζ65 ΠΙΒύ. 3: 6088 : Τὸ ὅμοιον γενέσθαι 
σε πρὸς τοῦτον οἷος ἐκεῖνος περὶ σέ. 

--ς. 
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,ὔ Ἁ 57 Ἂς Ν ΄“- 

Ἔκ τούτου δὴ ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον ὁ ̓ Αβραδάτας" 
Ἂς «ς 3 » Ν 7 ΓΟ σι 53 9 3 Ὃ 

καὶ ὡς εἰδεν αὐτὸν, λαβόμενος τῆς δεξιᾶς εἶπεν, ᾿Ανθ᾽ ὧν 
ἢ “ ς σι 3 σι ΄ἷ “κι δι 

σὺ εὖ πεποίηκας ἡμᾶς, ὦ Κῦρε, οὐκ ἔχω τί μεῖζον εἴπω ἢ 
“ , » » , ων 7 ᾿ “ ὅτι φίλον σοι ἐμαυτὸν δίδωμι καὶ θεράποντα καὶ σύμ- 

ΝῊ ΓΝ σι 7 

μαχον. καὶ ὅσα ἂν ὁρῶ σε σπουδάζοντα, συνεργὸς πειρά- 
7 “ 7 Ψ “ 

49 σομαι γίγνεσθαι ὡς ἂν δύνωμαι κράτιστος. καὶ ὁ Ἰζῦρος 
5 » Χ Ν - ᾿, “- » ΕΣ »» 57 Χ 

εἶπεν, Ἐγὼ δὲ δέχομαι: καὶ νῦν μέν σε ἀφίημι, ἐφη, σὺν 
΄- Ἀ ΄- 53 ᾿ 5 7 

τῇ γυναικὶ δειπνεῖν: αὖθις δὲ καὶ παρ᾽ ἐμοὶ δεήσει σε σκη- 
σ΄ Ἅ, “ ω 3 ΄- 

νοῦν σὺν τοῖς σοῖς τε καὶ ἐμοῖς φίλοις. 
» ’ ΄- μ᾿ 7ὔ ὦ ἴων 

Εκ τούτου ὁρῶν ὁ ̓ Αβραδάτας σπουδάζοντα τὸν ἵζῦρον [26] 
περὶ τὰ δρεπανηφόρα ἅρματα καὶ περὶ τοὺς τεθωρακισμέ- 
νους ἵππους τε καὶ ἱππέας, ἐπειρᾶτο, συντελεῖν αὐτῷ εἰς τὰ 
ἑκατὸν ἅρματα ἐκ τοῦ ἱππικοῦ τοῦ ἑαυτοῦ ὅμοια ἐκείνῳ" 
αὐτὸς δὲ ὡς ἡγησόμενος αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἅρματος παρε- 
σκευάζετο. συνεζεύξατο δὲ τὸ ἑαυτοῦ ἅρμα τετράρρυμόν τε 

48 [25] 

50 

ι 

48. ἀβραδάτης Ὦϊς οὐϊατα Α. οὗ μο. 52. -αἋας Π.Μ. εὖ σὺ ἐποίησας Ὦ. 
μείζων 1). ξύμμαχον Ε. συνεργὸς σοι 864. 1).. 5.γ.τ. γενέσθαι α. 
40. δὲ δέχομαι] δέχομαί τε 1).Μ. εὖ Βούνδηβ δὲ (α. ΘΟΥΥ. ἐμοῖς] ἐμοῦ Ὦ. 
51. τετράρυμον Α.1). τετράριθμον (ἃ. ΠΟΥΥ. τηρ. ΓΤ. [9 ΌΡ]1Ο] ρ Πϊς οὐ ᾿ητὰ Η, 
ΑἸτογατη Ὀ15 Ραποῖο ποίας [,., 4] ρΡΓ., αὐ α., τετράριθμον. 

50. τεθωρ.] (ὐδἰαρῃγαοίοβ δααϊίθβ 
ΔΡΡΘΙ]αῖοβ δῃηποῖαν ϑουντιβ δα Ὑιγρ. 
ὙΠ, 11. 770: ὯΠΠ οὐ 1051: ὧἱ ΘΩΠΙ, 
ἴευγο ϑαηΐ πηιη}}}. Αἴ. 5, Ρ. 104: 
Τελευταία δ᾽ ἦν ἡ κατάφρακτος ἵππος 
οἰκείως τῇ προσηγορίᾳ τῶν ἵππων καὶ 

τῶν ἀνδρῶν ἐ εὐ ἐξ ο. τοῖς ὅπλοις. 

Ὗ. ϑύργα δῇ 5. 3;.27, ΑΥθη. 180. 
Ρ. 53 οα. Βομοῖθνυ. ΗΠΌΤΟΗ. Χεη. 
Βα. 12,8. ΖΕΌΝ. 

ὅμοια ἐκείνῳ] Βγονιῦοι αἸούτιπη ῬΓῸ 
τοῖς ἐκείνου. ΒΟῊΝ. ΟὕΟὐοπῖ, 5.1, 4 
δὶς οι. Π]. Ρ, Ρ1: Κόμαι' Χαρίτεσσιν 
ὁμοῖαι, τιν] ἃ11ἃ Ἰπ οΥρτοίθβ. 
Β1.τετράρρυμον Ἰ ΤΒΙΠΟΉ 68 ΠιδίπιοΥ 1[ἃ 

ἔυ1586. ΘΌΤΤΕΙ ἀρίαΐοβ αὖ 5ΙΠρΊ}] ΟἸΠῚ 
ὍΧΘ ΊΡ80 αχία 56 ἐοχηπη ογθηΐαγ, 46- 
ἸΠ06Ρ05 ὅο αοΧίγοΥβϑπ), βίίαϊἊ 34]- 
ΤΊΔ 5115 ἰὴ Ρ]]ΠΙΔ 18 ὕχους, : σΟη8 
4αθη Οροῦοβο ϑομθῆογιιβ ἀθ στὸ νϑἢ]- 
ΟὨΪΑΥΙ 1,12, ἀΟοο 6 συηδίαν Δ] τη ρΡοϑβί 
ΔΙ ΘΠ] ΟΠΘ ΠΏ [1586 ἀρίαύαχμῃ, αἱ 
ῬΙΙΟΥ ᾿πηρογθίαι δα οαραῦ ΡΟΒΙΘΓΙΟΥΊΒ, 
Θὕ ΟἸΏΠ6Β 1Π ΘΟ 080 αἸγθοῦϊ ᾿ηΒ[α 
ἘΠ1115 αχὶβ τοί πθὰ ριο πα θυθηΐαγ. 
Ηδης ΟΠ ΗΓ βοηϊθηϊατη ηριρπηδῖ 
Ζϑαηϊαβ δα ἢ.]. Πορδη8 86 νἹ θα απο- 
τη 060 θη 65 8}1}1 ροϑύ ἅ]105 ροίιο- 
τη ἀρίδι], οἱ φποιηοᾶο χαδίμπου Ἰαρὰ 
ΘΟ ΠΟΤ 8]1ἃ ροϑύ 811 Ππππούα ροίπιουϊηΐ 

4} ὅπηὺ δυγρα ΤΟΡῚ. (ὐχἱ οσουχηί 
ΝΥ δἰβκιαβ ἴα αὖ ἀπθιοῦ φαοιποάο 56- 
αδοὶπη δαὶ σαίαρηγαοι! ἐραὰα [γοπίθ 
Δ ᾿᾿ΡΒᾺΠῚ ἄΧΘΏ ἰθπιΟΪ θὰ8 δρίδΟ!β 
7αηοῦ 6886. ρούιθγιηῦ:: ΥΘαᾺΪῚ ΘΏΪΓΩ 
ἈΧΘΠῚ ᾿ΠΠηϊΐδο ἸοΟηρΊ ἀπ] 5. Νραὰθ 
τη] 118 ΟΠ 6116 ἴπ]55886. βθάθοὶπΊ θα 08 
ἴα. Ἰπποΐο8. Δ0 τιπὴ0 ΤΕΡῚ Δυσσα, ΡΓδο- 
ΒΟΙΡΠΠΙ ἢ 080 ἢσδσχιι οασταβΒ. Θαδγα 
ϑαῦ Ὀ]η15. ΓθιπΠ ΠΏ 115 αδίθυ ΠῸ8. ΘΑ ΟΒ 
8 ᾿Ιρϑ 12 ἈΧΘΠῚ Ἰπποῖοβ ᾿ΠΟΘΒΒΙΒΒ6 
Ρυϊαΐ, 18 ταῦ 8111 ατιαίθυ ὶ ἢῸ5 δηΐθοθ-. 
ἀογθηΐ, οὖ 815 ἀθίποθρθ Ρ6Υ το] ὰαᾶ 
ζεύγη. αὐαὖ΄ ἀϑβθηπθπάση ΘΟΠΘΗΘΙῸ 
σρηβθῦ, ΘΓ .ΠῚ Β15ΡΊΘΟΥ ν]ρΡαϊη ἀοοί απ 
σορΊίαβ86, δαῖιο5. ἰθιποηῖτι8 Ἰπποΐοβ 
ΟῚ ἴδῃ ᾿π1ρῸ Πυδτη ἸΟΥῚΒ δαΐ [10 118. 
ΤΠΟΤΘ γϑούαγοθ ΠΟΒίγθ. ΔΘ ΠῚ ΤΠΟΙΘ 
ΔΏΛΊΑΟ Ὁ1Π118 ὕθιη0 αὔατι6 ππηπιτῃ 710 Τὴ 
ατιοβ δα 05 Ἰπηροθαῖ. 1) 6 η6 σιιδατ!- 
θ85 [θη 685 (1085 Ἰχία 56 ΡΟΒιῖοΒ 115- 
46 Θαο8βΒ αιδίθοῦ ἀποθ8 ἰμρ15 
Ἰαποίοβ. μαῦτ]8886. ἀοοδῦ Ἰοσιιβ Ο]ΑΥ]15581- 
τη8 Ριημαδιὶ Νοιηθογαη Ζ, 187. 
ΟυΔατιραγατη δυΐθα δᾶ Θχοιηρ] τη 
ἴδοίοβ [αἰθδθ6 σασιιιθ τετραρύμους οἵ 
ὀκταρύμους το8 1ρ8ὰ Ἰοχαϊίιγ, 5ΟΗΝ, 
γοῦρα Χοηορ μη 15. ταρϑῦς ΡΠΠ]οβίν. 
Ιτηᾶρ’. 2, 0. Ρ. 825, 001] ἀ6 Ῥαδηίθᾶ. 
Οοηΐ. απΐρια ΒΙοπμξ, δα βοῖι, 6 γ8, 47. 
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καὶ ἵππων ὀκτώ" τοὺς δὲ ἵππους τοῦ ἅρματος χαλκοῖς 
πᾶσι προβλήμασι κατεσκευάσατο. 

᾿Αβραδάτας μὲν ταῦτα ἔπραττε' Κῦρος δὲ ἰδὼν τὸ [27] 
τετράρρυμον αὐτοῦ ἅρμα κατενόησεν ὅτι οἷόν τε εἴη καὶ 
ὀκτάρρυμον͵ ποιήσασθαι, ὥστε ὀκτὼ ζύγεσι βοῶν ἄγειν 
τῶν μα γάρ τὸ κατωτάτω οἴκημα ἦν δὲ τοῦτο τριώ- 
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Ῥοϑὶ ὀκτὼ ᾿ἰθυὶ1 δἀάπηΐ ἡ ἣ δὲ πάνθεια (πανθία 1).) ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν “ἑαυτῆς 
χρημάτων χρυσοῦν τε αὐτῷ θώρακα ἐποιήσατο καὶ χρυσοῦν κράνος, ὡσαύτως δὲ 
καὶ περιβραχιόνια (περιβραχίονα 1). περὶ βραχιόνια ((.). κατεσκευάζετο Ο. 
ἙΩ- τετράρυμον Α.}.(.. σοΥτ., 40] ΡΓ. ἀκ τ κατενόησεν οτη. α. 
ὅτι] ὡς Ὁ. οῃ. α. ὀκτάρυμον κατωτάτω ] [ΛΔὈΥ] κατώτατον. 
τετρώρυγον] τὸ τριώρυον Α. ἘΟΥ ΕΥΡΗ δῇ γ ΒΡΓΆ Ν΄.», οὔ 1ῃ τηρ΄. τριόργυιον, Β. 
τὸ ἐμὴ πο 6. τριόργυιον τησ΄. Κ΄, 564 ΘΟΥΤ, ἴῃ ον. τὸ τριόργυιον ἴ,. ΠΟΥ. Ῥ. τρι- 
όργυον 

τὸ κατώτατον] αυ]θ6 ΠῚ ΠΉΙΓΑΌΔΓ 
ΒΌΡΟΙΙΟΤα ἰα]δία πη ἰΐζθιη νϑείδ 
Ἃ1Ο1, οαιιβδηη 116 ΒΌΒΡΙΟΑ ΔΙ 6588. ΘΆΠΠ, 
ααοα τηδοῆ!ηδθ ΒΌΡΘΓ 1 ουΊογ ἰαθιι- 
Ἰαΐο δχϑίγθυθηίαν ροβίθα δὴ ἴῃ 
Ἰοσιτα οϑϑοῖ νϑηΐατα. Αὖ ὑοΐα ὑ1}15 
ῬΙΟΤθα8Β ταθυ]α18 οοτηρδεία αἸοΙῸΓ 
αδιηαδ οἰκήματα, Ὡ6Ο ἀϑατϑι ΡΥ ΌΤη 
Βϑραγαίτη ἢΐ τηθηΐο, πθῸ ὉΠ|26 τηᾶ- 
ΟἾΙΠηδΒ ΒΌΡΟΥΒίΓ ΘΗ, 5664 ᾿ρ88 
ΤΌΓΓΘ5. 50185. ΔρΡοΙδηΐαν, δυϊατη Ἰη ἢ ’ἃ 
5 Εὐ 29: 7. 1509: 7» 5» 52. ὙΘδΌ 
οὔϊδτη ὟΝ δἰ β]ς πη Ὦθ65818886 1 πος Ιοςο. 
θα 15. 8188 ἙἀὈΙ ΑΓ Π18. οαιιβ88. Πᾶ- 
Ῥυϊ. Νίαιὰ οὐ τὸ κατώτατον οἴκημα 
ταηῦη ΟΟΙΠΠΠΘΙΠΟΥΤΘ’͵, ῬΘΙ 56. 6586 
ΟἸασαχη αἰ. (ὐὑτὴ δηὶπὶ ἰοΐῶ [ΓΒ 
ΒΙΌΡΓΘΙ πηϑρΉΪ ΘΙ ΟὈΓΓᾺ] ΠΟῊ 
Ῥοββϑί πηροηὶ, ἰδηὐαμη 1Π ΤΆΤ 6]118 
τα α]αΐτιη, ααοὰ 8]1ἃ8 δχ ΒΙΠΡ}]}15 
Ῥαγῦ 8 ἐοαρτηθηίδησ τη δββαΐ, (ρΡαΐο 
ἴῃ 080 ὨΟΒΌΠ15 ΔΡΊΠΙΠ1Β σοΟηϑρθοίῃ οἵ 
Ῥαρηδο Ῥγοοϊποία) Οὐυγαχῃ ἴῃ ΟὈΓΙΌΙῚ 
ΔΡῚ νοΪαϊθ86. ΘΌΡΘΓΙαΒ. δαΐθπι ἰθα- 
Ἰαΐατη, αὖ δηρτιβί!αβ οἵ Ἰθνῖι8, Πἴο 
ΓΘ] τια Ἰπηρθαϊππθηΐα 5641 ροΐα]886. 
ψογυτῃ, αὖ ΑἸΧΙ, ὕΤῚῚΒ ρθῶ ἰοΐα, ρδΓ- 
{Π| 015 Οπηηῖθτι5 Ὀ6Π6 σοαρτηθηΐαί]8β, ΠΟῚ 
ΟἾΤΤᾺΙ ᾿τηροϑὶΐα, 564 τοῦ]Β ρσῖσπο ἐδρα- 
Ἰαῦο 5 0] 6 οῦ!β ἀσαραῦαυ, πθο 1185. 6] 85 
Ῥαγίθβ βοραγαῦϑε νεῃθδηΐαγ, αὖ ἴῃ Γ- 
ΤΊ 15 Διη ) ]αύοΟ 18, αᾶ5 οὐϊϑπλ (1550- 
ἸαΐϊαδΒ ἴῇ Θχϑοια οΟἸΓΟυΤ θα ηΐ. 
Θά 1685 ἀθβουιρβιῦ ΙΧαΥν. 10, 12. 2. 
Ϊη ς. 14, δ 8101 μηχανὰς ὑποτρόχους 
ἀθβουθιῦ. ΠΩ ΪΓΘΥΙΟΥΒ [τι] Ὁ] ΔΙ αὑπα1- 
ΘΙ, ΤΟΙ5 ἸΠΏΪΧΊ, ὑΥ]τη ΟΥΡΎ ΔΙῚ 1 - 
αἰοαῦ Χοποόρῆοη, Ἰαθτπα] θὰ 5αρε- 
ΤΊΟΤΙΒ ΠΙΟΘΌΪ, ρδγίπι 6χ Δα} ΠΟ 615 ρϑυ]- 
ἀὙΟΥΏ15 οὗ ἸΟΥ1Ο15, ρᾶγίθπ] οΧχ τιϑὰ Β6]- 

Ἰοὺ ΠπτΘΤΟα6. νἱρίηΐα Ὀ6]]α ΟΊ ΠΩ, 
ἀθηϊαθ Θχ ΠΌΙΠΘΥΟ [θη ΟΠ Τὴ ἃχὶ 1η- 
ΠχοΟΥαΠῚ Ἰιχία 86 αἀδθίηοθρθ οοὔο οἵ 
Θαποτσιπ 86 θοῖ ἢ186. Δα] ΠΟΙΟΥ Ια 
805 τῆ γ6. Οὐδ νοΓῸ ἀπ ϊίαν! ὟΝ ε15- 
Ἰὰ5. σαν ζεύγεσι βοῶν, ποῃ ἵππων} 
Ῥγύθνθῖη Παρθηῦ ΤΟΒΡΟΠΒΙΟΠθΙὴ οὐ [ὰ- 
ΟἸ]οτα. 418 Θηϊπ Ογτγὰβ δα δαυϊία- 
ἴὰτ Δαρ ηπΠῈ τηδχῖπηθ αἰθθαίαγ. 1)6- 
ἴπΠα46 δὔδτῃ 1116 τον ῖαθ  εἰβκίο δϑί 
Βυδρθοία, 404 ΠῸΠ αἸοδίαγ, γε 8 
[8165 συγγὰ5 ἰδοΐοβ 6586, 866 βίδί τη 
ΒΕ Ὀ]]οἸαύατ, ου]π5. ΔΙ πια1π185. Γαθυ]ηΐ. 
Ηδαάᾶ ἀαθ16 Ἰστιν τούτιπη ἸΟΟι ΠῚ 6556 
Τηϑησιη. Θῃοα ΤΠ] ποη νἱαοίαγ, 
66 οΧ Ὀγονιαίθ 11 οχίγαοίατῃ δα 1Πη- 
ΘΡί185 ΠΑΙΓΔΙΙΟΠΙΒ ΟΠΡΊΟΥΙΒ ΧΘΠΟΡΠΟΠ- 
ἴθ ΘσΟΙΏΡΘΊ]ογ6 ρἰδοοί. ΞΟῊΝ. Ββοίβ 
ααΐθ ϑδηϊπηδανευϊ Βα Δ ηΠῈ5 
(γϑτη. νο]. 2, Ρ. 411 δά. ρυ. κατώτατον 
ΔὉ ΠΡγΆυΙΟ 6886 1]δΐατη πὖ ἀνωτάτῃ 
ῬΙῸ ἀνωτάτω Ἰῃ ἀθίοη!ογο5 Δηδῦ. 7, 4, 
11, Πιοά. 2. 10, οὖ δ]1ἃ 51: Π}111ἃ 4110]. 
ΝΊΒΠΟ σευοτα βαπῦ το] 8α]θον] 
Θχϑιηρίὶα δα 65. ϑύθρῃ. οἰϊαΐδ. 

ἡ δὲ Πανθεια---περιβραχιόνια ΘΧ 4, 
2 ἴἴῸ ἸΟθΟ 8|16Π0 6556 τϑρϑίϊα 8η1- 
τηδανογο Βουπθιηδππιιβ. Πδθιῦ απ 
'ΓΖοίζθβ 2, 1οο: Ἔκ τοῦ καλλίστου 
κόσμου δὲ αὐτῆς τοῦ γυναικείου ἡ Πάν- 
θεια εἰργάσατο τότε τῷ ᾿Αβραδάτᾳ χρυ- 
σοῦν ὁμοῦ τὸν θώρακα καὶ βραχιονιστῆ- 
ρας καὶ κράνος λιθοκόλλητον, χάριν 
3 ἴ, 

ἀστράπτον. 
52. τριώρυγον] ἘοΥΤηδΙη Πἰο ρῥτορα- 

ΤΟ ἀπὶ βοιναίδτη [ἢ ΠὈΥ]5 ΤΠ] ΠΟΥ 8, 
ΧΟΠΟΡΠΟμΙ Ογῃη. 2, 5: Τὸ δὲ μέγεθος 
τὰ μὲν ἐνόδια διώρυγα, τετρώρυγα, 
πεντώρυγα, τὰ δὲ δίκτυα δεκώρυγα, εἰ- 
κοσώρυγα, τριακοντώρυγα, τὉ], τπιί Πὶο 
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53 ρυγον μάλιστα ἀπὸ τῆς γῆς σὺν τοῖς τροχοῖς. τοιοῦτοι δὲ 
πύργοι σὺν τάξει ἀκολουθοῦντες ἐδόκουν αὐτῷ μεγάλη μὲν 
ἐπικουρία γενέσθαι τῇ ἑαυτοῦ φάλαγγι, μεγάλη δὲ βλάβη 
τῇ τῶν πολεμίων τάξει. ἐποίησε δὲ ἐπὶ τῶν οἰκημάτων καὶ 
περιδρόμους καὶ ἐπάλξεις" ἀνεβίβαζε δ᾽ ἐπὶ τὸν πύργον 

δΑ ἕκαστον ἄνδρας εἴκοσιν. ἐπεὶ δὲ πάντα συνειστήκει αὐτῷ 

τὰ περὶ τοὺς πύργους, ἐλάμβανε τοῦ ἀγωγίου πεῖραν" καὶ 
πολὺ ῥᾷον ἦγε τὰ ὀκτὼ ζεύγη τὸν πύργον καὶ τοὺς ἐπ᾽ 
αὐτῷ ἄνδρας ἢ ἢ τὸ σκευοφορικὸν βάρος ἔ ἐκαστον τὸ ζεῦγος. 
σκευῶν μὲν γὰρ βάρος αμφὶ τὰ πέντε καὶ εἴκοσι τάλαντα 
ἣν ζεύγει: τοῦ δὲ πύργου, ὥσπερ τραγικῆς σκηνῆς τῶν 
ξύλων πάχος ἐχόντων, καὶ εἴκοσιν ἀνδρῶν καὶ ὅπλων, 
τούτων ἐγένετο ἔλαττον ἢ πεντεκαίδεκα τάλαντα ἑκάστῳ 

[28] 

58. μεγάλην ἐπικουρίαν ποιῆσαι Ὦ. 
ΟΟΥΥ. 

54: συνεστήκει ἸθᾺ 
ζεύγει τοῦ Β. 5. ν. 
ῬΓ. ξύλων] ὀκτὼ ροβῦ Ποο 5.ν. Β. 
5.1. Μ. ὄντων Α.1).6, 

ἀγωγήμου 310. 

ΠΌΤΑΥῚ, ΘαἸζοτγοβ πα] δηῦ [ΟΥτη885--όρ- 
γυιος, νἱπαϊοαν! ΒοΘοϊ 18. ἰὑ7γζιηαάθη, 
μοῦοῦ α8 ϑϑοιυθδθ οἷθ5 αἰΐ᾽δολθη 
ϑέααΐο5 Ρ. 412. ἈὈ1: Νεῖα τὰ πλεῖστα 
πεντώρυγα. ιαπάοριῃ  Ποορηγαβίο Η. 
ΤΊ ρ..8. τ: Μῆκος μὲν ἦν τῶν εἰς τὴν 
ἑνδεκήρη τὴν Δημητρίου τμηθέντων τρισ- 
καιδεκόργυιον, ΟΧ ΨνΘΒ[]Ρ115. ΠΙΡΓΟΥΙΠῚ 
{ΠπὈϊπαῖ185 οἱ Μεάϊοεὶ τοϑίαὶ δα 
Βίαρῃ. ΤΠμ68. ν. ᾿Οργυιὰ, νΟ]. 5, Ρ 
2154 Ο, Ὁ. ὅδεα ἢϊὸ υσμῃ τὸ ἘΠ 
τριώρυγον Δαἀαἀδηΐῦ 1011 τη θ]Ίο θ8, 1014. 
ν. Τετρώρυγος, Ρ-. 2ορο Β, [Ια εχ τε- 
τρώρυγον ΡῬοί α5. ΟΥΠΔ ΘΟὨΪ]6Ο] ααδτη 
τὸ Τη8]6 6588 Ταρϑίατη. 

5.2. τοιοῦτοι δὲ πύργοι] 1)6 ααυϊθιι8 
ν. Νεροῖ. 4,17. 18 οὖ δίθνεοῃ. δα 1. 
ΗΌΤΟΗ. 

σὺν τάξει] 5. 55» 6ϑ σὺν τῷ στρα- 
τεύματι. ἐν τάξει τηα]η. ΒΟῊΝ. 

περιδρόμους ) ϑδ'ιυηῦ Πογὴ ἴῃ {10 115 
ἀθβουρί!8 8. 2 ανΙΟ. τὸ, 12,,.4.. υὕν 
ἀοοσυΐ ἴῃ ἃπμποίδ[! η6 Ρ. 364. ΒΟΗΝ, 

ἀγωγίου] Νυϊραίπμη ἀγωγίμου Ἶ8Π| 
ΟἸἸπη. ΟἸΤ Βτοᾶθο ϑίθρμδηιβ οὐ Μυ- 
γοία8 ἴῃ ἀγωγίου ΤητιΥ] γοϊπογαηΐ 
ΡΓΟΡΙΘΥ ΒΘ] 6 Ὴ8 ἀγώγιον, ποῦ δΟ]Δ85 
1η οΥρΥθία! τὸ ἀγόμενον βάρος ἐπὶ τῆς 

ἁμάξης. Οοπίτα ΠΟΙΟΒΙΠΒοπιιβ [ᾶ- 
ταῖν ΒΙρ. ΠΟ ΔΌΟΠΏ ΘΙ ἀγωγίμου ἃὉ ἀγω- 

γίου ΠΟ 8οἸτπη αἰνουβαπι, 564 [πὸ 

ἀνεβίβαζε δ᾽] ἀνεβίβαζεν ἃ. 

).Μ. ζεύγη τοῦ Α.Ε. ργ. ζευγητοῦ (α. ΘΟΥΤ. 

ἑαυτῶν 10. μεγάλην δὲ βλάβην Ώ. 
τὸν πῦργον Δ. τῶν πύργων . 

ῥάδιον 1Ὁ. εἴκοσι καὶ πέντε Ὦ. 

τρατηγικῆς α. 
πάχος 1).α. 5.ν.Μ ἐχόντων 

τούτων] [ΔὈΥ] τούτοις. 

δἴϊατπη Ἰοοο ἃρίδιη. τὸ ἀγώγιμον ἸΟΊΟΥ 
ἢ. 1. ᾿Ἰηἰογργθίαίαιν [Δο}]Π1ταΐθτη απί α1ΗΕ- 
ου]ζαίθῃη νϑούαγοθ, απ] νϑοι ]] αΐθτα 
αϊοαβ. Νουα ΟΠ ΥΘη ΤΠ] Δγὴ ᾿ἰϑίδτῃ, οἰβὶ 
νϑὰ 510, πῸ ΙΟΟΟ ΠοΟΒΟ ΠΟΠ (Ο0Π- 
στάθγο ἀοοθῦ σοιηραγαῦϊο ΡΟΠα 6115 ᾿τα- 
ῬΟΒΙδΙ σασυ 5 ᾿πηρραϊτηθηΐα οὖ {ΓΘ 5 
ἀρθηθθιιβ; ὑπ66 ἀρραγοῦ βάρος 6888 
ΒΥΠΟΏΥτη τ νΟΟΘα 10 ἀγώγιον ; Π66 
ΔΙλουῚ ἀγώγιμον ὉΠΠπιπ|Ὶ ΠΣ 6556 ἸΟσ πη. 
5ΟΗΉΝ. δδυϊάθθ 6 Χοπορμοηΐα οἱ- 
ἰδη{15 ρ]. ῬΠΟΩΙ δϑβί, 

τραγικῆς σκηνῆς) 106 {0115 86θπᾶ- 
ΤΠ] ρΘΠΟΙ 118, {ΓᾺΡ 1018, ΘΟΠΊ1ΟΙ85. οἵ 
ΒΑΙΥΤΙΟΙΒ, ν. Ὑιγαν. 5, 8. ΠΌΤΟΗ. 
(ὐΟΙΠρΡΑΥΔΙΟΠΘ ΠῚ ΟἸπῚὶ 80θηδο ὑγαρΊοϑο 
ΠΊΘΟΠΙ ΠΠ]ΘΠ15 Π6ς 1ΠςΘ]ΠσΟΓα πθο ἴῃ- 
[ΘΥΡΓΘΙΑΙῚ ΠΟΘ] ἸΙοοϑῦ 1η ἰδ η015 γϑὶ 566- 
ΠΙΟο ὐεθύρο θη 6 715. ΒΟΉΝ, ποῦ 
Ὁ. οοΥγ. μαθοῦ πάχος ἐχόντων 68 οἰϊδτη 
ἴῃ. Μ., απδηΐιπη οχ Ν᾽ ΔΙΟἸςθ 111} 5116 η- 
[10 (Ο]]ΠρῸ, αὶ 18. βου ρβογαῖ, οὖ- 
δοιιγϊδϑίηνα δι. ΝΌΠΟ δαΐθη ἴῃ 
το οϑῦ τούτων, απο 6οχ ΡὨ]]6]- 
ὮΙ λαγημην, ἐμιν μηνὶ Ρουσαμη τϑροϑαὶᾷ 
Ηαΐοῃ. ΡιῸ τούτοις, απ ΟῚ. ΤΩΪΠΙ1Β 
ΟΟΙη Πα τι 810 οὕτως. 

ἑκάστῳ ζεύγει] ἑκάστῳ τῷ ζεύγει, 
αὖ ργοοθδβογαΐ, Ζθαηῖιβ. (ηΐ, νᾶγ. 
Β0Υ, ΑἼΔΌ. 1, 8,9. 



ΠΙΊΒΟΥΓΡ ΟΣ. ,Ι 28 

55 ζύγει. τὸ ἀγώγιον. ὡς δ᾽ ἔγνω εὔπορον οὖσαν τὴν 
ἀγωγὴν, παρεσκευάζετο ὡς ἄξων τοὺς πύργους σὺν τῷ 
στρατεύματι, νομίζων τὴν ἐν πολέμῳ πλεονεξίαν ἅμα 
σωτηρίαν τε καὶ δικαιοσύνην εἶναι καὶ εὐδαιμονίαν. 

ΚΕΦ. Β. 

53 ͵ “ , Ν δῷ Ὁ “- 

Ἤλθον δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ καὶ παρὰ τοῦ ᾿Ϊνδοῦ 
ῇ Ὑ ΕΣ, ῇ ἄς Υ  ἘΡ ΕἾ Ν 3 

χρήματα ἄγοντες καὶ νὸν ἀλήρωννη αὐτῷ ὅτ Ὁ νδὸς ἐπι- 
Α 7 

στέλλει τοιάδε. Ἔγῶ, ὠ Κῦρε, ἥδομαι ὅ ὅτι μοι ἐπήγ- 
γειλας ὧν ἐδέου, καὶ βούλομαί σοι ξένος εἶναι καὶ πέμπω 
σοι χρήματα" κἂν ἄλλων δέῃ, μεταπέμπου. ἐπέσταλται 

Ν - ἄεν ω “- “ ΩΝ ἐν ΄ 3 , ἊΔ' (ς 

2 δὲ τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ ποιεῖν ὃ τι ἂν σὺ κελεύῃς. ἀκούσας δὲ ὁ [3] 
“- 3 ἣ , “- δ. ᾿ ΒΕ ς 

Κῦρος εἶπε, ΚΚζελεύω τοίνυν ὑμᾶς τοὺς μὲν ἄλλους μένοντας ΡΥ, 
, ΄ Ν , Ν Ψ 

ἔνθα κατεσκηνώκατε φυλάττειν τὰ χρήματα καὶ ζὴν ὅπως 
΄ι ͵ σ΄ 7 7 ἴω Ν 

ὑμῖν ἥδιστον" τρεῖς δέ μοι ἐλθόντες ὑμῶν εἰς τοὺς πολε- 
μίους ὡς παρὰ τοῦ Ινδοῦ περὶ συμμαχίας, καὶ τἀκεῖ μα- 
θόντες ὅ τι ἂν λέγωσί τε καὶ ποιῶσιν, ὡς τάχιστα ἀπαγ- 
γείλατε ἐμοί τε καὶ τῷ ᾿Ινδῷ: κἂν ταῦτά μοι καλῶς ὑπη- 

Π 32) - ΄- » 5) ά ΩΝ ἤ 

ρετήσητε, ἐτι μᾶλλον ὑμῖν χάριν εἴσομαι τούτου ἢ ὅτι 
ϑ 7 Ἁ « Ἁ 76 ἴ 

χρήματα πάρεστε ἄγοντες. καὶ γὰρ οἱ μὲν δούλοις ἐοικότες 
)» 5. Χ 5᾽ 7ὔ 3 Γ 3 Μὰ Ἃὃ 

κατάσκοποι οὐδὲν ἄλλο δύνανται εἰδότες ἀπαγγέλλειν ἢ 
σ ΄ 7 ἃ - ΄- 3 ’ 

ὅσα πᾶντες ἰσασιν᾽ οἱ δὲ οἱοίπερ ὑμεῖς ἀνδρες πολλάκις 
Ὗ ᾿ 7, , ε ᾿ . » ᾿ 

4 καὶ τὰ βουλευόμενα καταμανθάνουσιν. οἱ μὲν δὴ [νδοὶ [3] 
ἡδέως ἀκούσαντες καὶ ξενισθέντες τότε παρὰ Κύρῳ, 
συσκευασάμενοι τῇ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο, ὑποσχόμενοι ἢ ν) 

55. ἄξων] ἅ ἅμα ἄξων }. α. Τηρ' πύργους ἵππους 6. τηρ΄. Υ΄. εἷ- 
ναι Ῥοϑύ σωτηρίαν τ᾽ Ὦ. καὶ ὃ. εἶναι οἵη. Μ. 1. ἀπήγγελον 1). ἀπήγγει- 
λον α. ἐπιστέλλοι }. ὅτι ἀπήγγειλας ὧν ἐδέου Α. ὧν ἐδέου ὅτι ἀπήγ- 
γεῖλας 6., 564 μοι ροβύ ὅτι 5. ν.Ὑ. ὧν ἐδέου ἐπήγγειλας Μ. 2. δὲ ΟΤΏ. Ἴ 
ὑμᾶς Οτη. ᾿Ζοπιαταβ. μὲν οἵη. Ὁ). εἰς] ἐς Α.α. “τάκει} ΓΑΡῪῚ τὰ ἐκεῖ. 
ποιῶσιν] ποιήσωσιν Α.Εα. κἂν] καὶ α., ἂν 5.γν.γ1. ὑπηρετήσατε( σ. ΘΟΥΤ. 
5.0. πάρεσται Ὦ. ἀπαγγέλειν. Α.}. οἷοί] τοιοῦτοι οἷοί Ὁ... 
ΤΡ. Τ΄. 2. δὴ οἴῃ. α.Μ. ἀκ. ἡδέως Ὦ. ὑποσχόμενοι οἵα. . 

55. ἀγωγὴν] δίοΠποΏ ΟὐτγασπΊ ρδίαθ ΡΌΌ]166 δα Ποβύθπι τη ]55τ|5 οὗ 1π 
(αν Γοστὴ ργοιπονθηάογαιη. ΒΟῊΝ, οδβίγβ 6᾽18. νϑυϑδίιιβ ΤηΔρΡῚ8 ἸΘΟΠΘΙΙΒ 

εὐδαιμονίαν ααδτη αἰοδαί ἀοσοηΐ 7, 1, 6586 84 δχρ]οσδηαπτῃη [ΟΒ.1118. ΘΧοΥ- 
10 ΘΧΙΓ. Ρ» 42, 70» 82: 8, 1, 1Ο, 22, Οἰΐαβ βἰαϊιμη δίαιιθ δάθο δα ἱτηροτᾶ- 
24 [0718 ΘΟ Π 5111 ᾿πααρηαᾶδ, ααϑη ΒΡΘΟτ- 
Ἴλθον] ΟΡ 57: Ἰαΐου να]ρδγ18 5 ΒΘΥ] ρΘΥΒ0 ἃ Ἰδίθ 8. 
2. οἷοίπερ ὑμεῖς] Δεῖ αἸοιίαγ 16- 5ΟΗΝ. 
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Ν ͵ “ Δ , “ , “- 7 

μὴν μαθόντες ὅσα ἂν δύνωνται πλεῖστα ἐκ τῶν πολεμίων 
“ « ἣν ΄ 

ἥξειν ὡς δυνατὸν τάχιστα. 
Ν ἴω Ψ΄ 57 Ἂ , ψν; 

4 Ὁ δὲ Κῦρος τά τε ἄλλα εἰς τὸν πόλεμον παρεσκευάζετο 
ἴω Ἁ » Ἂ » Ἁ ἣν “ ΄ 

μεγαλοπρεπῶς, ὡς δὴ ἀνὴρ οὐδὲν μικρὸν ἐπινοῶν πρατ- 
᾽ὔ ἃ ͵ -ς 57 ΄σ 4 

τειν, ἐπεμέλετο δὲ οὐ μόνον ὧν ἔδοξε τοῖς συμμάχοις, 
» δὴ 7 ΒΨ Ά » Ψ ω Ὗ 

ἀλλὰ καὶ ἐριν ἐνέβαλλε πρὸς ἀλλήλους τοῖς φίλοις ὅπως 
χ 4 σι Υ Ν ΄ 7] 

αὐτοὶ ἕκαστοι φανοῦνται καὶ εὐοσπλότατοι καὶ ἱππικώτατοι 
7] ΄ 7 

καὶ ἀκοντιστικώτατοι καὶ τοξικώτατοι καὶ φιλοπονώτατοι. 
Ξ δ Ὁ ΄ δ εν ᾿ 7 5.5 7 τ - κ 

ο ταῦτα δὲ ἐξειργάζετο ἐπὶ τὰς θήρας ἐξάγων καὶ τιμῶν τοὺς 
ῶ Χ ,, δ ευοδι Ἂ 

κρατίστους ἕκαστα" καὶ τοὺς ἄρχοντας δὲ οὗς ἑώρα ἐπιμε- 
», ’ . “ ΄ Ψ, 

λομένους τούτου ὅπως οἱ αὐτῶν κράτιστοι ἔσονται στρα- 
τιῶται, καὶ τούτους ἐπαινῶν τε παρώξυνε καὶ χαριζόμενος 

6 αὐτοῖς ὁ τι δύναιτο. εἰ δέ ποτε θυσίαν ποιοῖτο καὶ ἑορτὴν 
ἄγοι, καὶ ἐν ταύτῃ ὅσα πολέμου ἕνεκα μελετῶσιν ἄνθρω- 

͵7ὔ 7 ΄ι' 53 σι ΄ι 

ποι πάντων τούτων ἀγῶνας ἐποίει καὶ ἀθλα τοῖς νικῶσι 
κα »Ω 7 ΝᾺ 9. Χ » , ᾽ ἮΝ 

μεγαλοπρεπῶς ἐδίδου, καὶ ἣν πολλὴ εὐθυμία ἐν τῷ στρα- 
Ψ 

τεύματι. 
Ἀν ἃ "4 » “᾽, Ε] ν 53 “ 

᾿ Τῷ δὲ Κυρῳ σχεδὸν τι ἤδη ἀποτετελεσμένα ἢν ὅσα [4] 
» Β ΄“- ΄“-“ Ν 

ἐβούλετο ἔχων στρατεύεσθαι πλὴν τῶν μηχανῶν. καὶ γὰρ 
ς ͵ ς “ ᾿᾽, 57 Ων 3 Χ 7 Ψ 

οἱ Πέρσαι ἱππεῖς ἔκπλεῳ ἠδὴ ἦσαν εἰς τοὺς μυρίους, καὶ 
ἜΝ Ν ΠΑ ΓΝ “ΠῚ: Ἄς 

τὰ ἅρματα τὰ δρεπανηφόρα, ἃ τε αὐτὸς κατεσκεύαζεν, ἔκ- 
ΒΥ 53 » Ν ε Ν “4 » ἐν, « 7 

πλεω ἡδὴ ἦν εἰς τὰ ἑκατὸν, ἃ τε ᾿Αβραδάτας ὃ Σούσιος 
3 ᾽ ,ὔἷ “ ᾽ ων “ὕ΄ 

ἐπεχείρησε κατασκευάζειν ὅμοια τοῖς Κύρου, καὶ ταῦτα ἔκ- 
3 3 5) ε ΄ Ν Ν Ν δι 3 

8πλεω ἦν εἰς ἄλλα ἑκατὸν. καὶ τὰ Μίηδικα δὲ ἄρματα ἐπε- 
΄- »; Χ Ἂ , “ 

πείκει Κῦρος Κυαξάρην εἰς τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτον μετα- 

δυνατὸν] ἃ ἂν δύνωνται 10. 4. εἰς] πρὸς Ὦ. οὖ οἸ5850 τε ἄλλα ΖοΟΠδΙ85. 
ὡς δὴ] ὥστε Α.(α. σοΟΥΓ. 5. ν.1.Ψ σμικρὸν α.Μ. ὑπονῶον Α.Ε. ἐπεμε- 
λεῖτο 1)... οοΥΓ., ἐπιμελεῖσθαι (α. ΡΥ. ἐπιελεῖσθαι Α. ὧν οτὴ. Α.ἃ. τηρ΄. Γ. 
τῶν συμμάχων ἢ. φανῶνται, αὖ να δίαν, (ἃ. ΡΥ.» ΠῸΪν 5... 1. εὐοπλώ- 
τατοι 1). τοῖς φίλοις οτι. Α.(.. πηρ΄. ΓΤ. 5. δὲ οἴη. Α.α. ἐπὶ] 
τε 864. α. ἑκασταχῇ 10. (Δ. τηρ. Γ΄. ἐπιμελουμένους 10. τούτου] τού- 
τους Α. αὐτῶν ορΡΠδπιιβ. αὐτοὶ Α.α. αὐτοῦ 1).(. 5.ν.γτ΄. μελετῶσιν] 
πολεμῶσιν 1). ΘΟΟΥ̓Τ. Τηρ΄. 1. 7. ὁπόσα 1). ἱππῆς 10). Ργ. ἔκ- 
πλεω ἴ,. ἔκπλεα Α.}).ἃ. ἀβραδάτης Α.1).(. ἔκπλεω] [Δ] ἔκπλεα. 

4. τά τε ἄλλα] τὶς γεβροηάοί ἐπε-. 6] ουββθ ν᾽ ἀθίαῦ αδ6 γα! τ, το. 
μέλετο δέ. Ἡ ΤΟΝ: 
δ' τοὺς κρατίστους ἕκαστα) 2. 1.52: 7. ἔκπλεω] ροῖΐο απ (ὑαβία!ϊο Θ0}- 

Οὗτοι κράτιστοι ἕκαστα γίγνονται. βίδηϊου. ἔκπλεω, πὖ ροδία]αϊ τιδι8 Χε- 
6. ὅσα πολέμου] Οοηΐ. 1, 6, τᾶ; 2, ΠπΠοΟρΡΠΟΠΙ5δ. [ἰογτηδθ πον δ ἔκπλεα 

1, 22, αηα6 ΟΠ Θβδη ον θὰ ἔστε οχπηΐα ΘΧΘΙΏΡΙα αὐζα]ῖτητιβ δα ᾿ΓΠ65. ϑίθρῃι. 
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΄7ὔ “ “- σ΄ 

σκευάσαι ἐκ τῆς 'Γρωικῆς καὶ Λιβυκῆς διφρείας" καὶ ἔκ- 
“ 3 Ε 7] Ἁ 

πλεω καὶ ταῦτα ἣν εἰς ἄλλα ἑκατόν. καὶ ἐπὶ τὰς κα- 
μήλους δὲ τεταγμένοι ἦσαν ἄνδρες δύο ἐφ᾽ “ἑκάστην τοξό- 
ται. καὶ ὁ μὲν πλεῖστος στρατὸς οὕτως εἶχε τὴν γνώμην 
ὡς ἤδη παντελῶς κεκρατηκὼς καὶ οὐδὲν ὄντα τὰ τῶν 
πολεμίων. 

Ν ΄ 5 ε ͵ ΄- 

9 Ἐπεὶ δὲ οὕτω διακειμένων ἦλθον οἱ ᾿Ινδοὶ ἐκ τῶν πολε- [5] 
,ὔὕ ἃ , “- 2, 

μίων οὗς ἐπεπόμφει Κῦρος ἐπὶ κατασκοπὴν, καὶ ἔλεγον 
Ψ κα κ᾿ ε Χ κ ΄ 
ὅτι Ἱζροῖσος μὲν ἡγεμὼν καὶ στρατηγὸς πάντων ἡρημένος 
35 ΄“ Ἢ ΄ ἴω 

εἴη τῶν πολεμίων, δεδογμένον δ᾽ εἴη πᾶσι τοῖς συμμάχοις 
΄᾿ ΄’ ΄“ ΄ σ “ , Ν 

βασιλεῦσι πάσῃ τῇ δυνάμει ἐκαστον παρεῖναι, χρήματα δὲ 
» “ “ Ν “ 

εἰσφέρειν πάμπολλα, ταῦτα δὲ τελεῖν καὶ μισθουμένους 
ἃ , Ν » - ἸΉΣ 5, Ν Ν το οὺς δύναιντο καὶ δωρουμένους οἷς δέοι, ἤδη δὲ καὶ μεμι- 

ἥλ 53 Ἁ Ν “ ὕ 

σθωμένους εἶναι πολλοὺς μὲν Θρᾳκὼν. μαχαιροφόρους, 
ΕῚ κ ΨΥ ςΝΤ 2 ΄ὔ 

Αἰγυπτίους δὲ προσπλεῖν" καὶ ἀριθμὸν ἔλεγον εἰς δώδεκα 
΄ κ 7 , Ω 

μυριάδας σὺν ἀσπίσι ποδήρεσι καὶ δόρασι μεγάλοις, οἷα- 
περ καὶ νῦν ἔχουσι; καὶ κοπίσι" προσέτι. δὲ καὶ Κυπρίων 
στράτευμα: παρεῖναι δ᾽ ἤδη Κίλικας πάντας καὶ Φρύγας 
ἀμφοτέρους καὶ Λυκάονας καὶ Παφλαγόνας καὶ Καππαδό- 

ν » , Ν , Ν χ - Ει 
κας καὶ Δραβίους καὶ Φοίνικας καὶ σὺν τῷ Βαβυλῶνος 
ΕΣ ἈΝ ϑ3 : Ν 3) Ν τα 9 ᾿ ν 

ἄρχοντι τοὺς Λσσυρίους, καὶ ἰωνας δὲ καὶ Δίολέας καὶ 
σχεδὸν πάντας τοὺς “Βλληνας τοὺς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ ἐποικοῦν- 

8. ἐς, αὖ ναοί, Α. ΤᾺΡτῚ ἔκπλεα. . ἐπεὶ---πολεμίων 1). τηρ΄. Τ. 
πεπόμφει Α. εἴη τῶν] ἐπὶ τῶν Α.Ὁ. πάσῃ τῇ] πᾶσι 1). δέει 19). 
1ο. ποδήρεσι] ταῖς ποδήρεσι Ὦ. καὶ δόρασι οπι. Α.6. πηρ΄. ΓΤ. προσέτι 
προσπλεῖν [).Ὁ. 5.ν.1. κίλικας καὶ κίλικας Π. αἰολαίας ἢ. ἀποικ. Α. 
κατοικ. (.Μ. 

8. Λιβυκῆς διφρείας) Εδύ αὐδθ Βιρτα 
ό,τ, 27. ἈὈ] ν. δηποῦ., Ογγθηδιοα νοοδία 
Γαϊ. 5ΟΗΝ. 

9. ἐπεὶ δὲ} ΑἸ ΒΟΙν] ἴα] ΟΥ̓ αἴ] 8. 12. 
οὕτω διακειμένων] Μα]16 Ζοῃδιδϑ 1η- 

(ορρυθίαϊατ : Οὕτω δὲ διατιθεμένων τῷ 
Κύρῳ τῶν τοῦ πολέμου. ΞΟἮΝ. 

ἐπὶ κατασκοπὴν) δ. τα Ηἱϊβι. ὅτ. 1, 
4.11. )αῖϊνο, αὖ ἢ]σ ΠΟΏΠ1]]1, Ῥὰα. 
58}. 7. 79 7» ῬΤΟΘΟΡ. 1, 17. Ρ. 50 Β. 

τελεῖν) Πηροηάογο, αὖ 8,1, 15, Θ0 8110]. 
Υ. Βίθβρῃ. ν. Τελέω, ρ. 1982, Β, Ὁ. 

1ο. μαχαιροφόρους] [᾿ἸΒάθηη ΔΥΙΩΪΒ 
Ἰηβίγιιοῖοβ ποεῖ Τῆς. 2, οὔ, εὐ οϑ; 
. 27: ἀκοντίοις 4111 Ραρπαθαπί, αἱ 
ΧοΠοΡρμοπ (ὐοτητηθηῦ. 3, 9, 1, ΠπαΙ͵ϑῦ. 
Οτωβι οὐπὶ Ατπδϑὶ ἀὐργρύμογαμη οἵ 
ΤΠΑΌγπμοῖο ΑΒΒΥΓΙΟΓΙΠῚ Γ606 1ΠἸΓ8 ΠῚ 50- 

οἰούαΐοτη 6111 δαάνθιβιαβ Ουτιτη πᾶιταΐ 
ΗἩετοάοίμϑ 1, 77» 4πἰ ὁ. )φό, ατδθοοβ 
Αβίδτη ᾿ποο]θηΐθθ ἃ (ὙΌβΟ νἱ]ἱοΐοβ [68- 

ἰαΐατ, οὖ ο. 6ο, 77: οὖ 82, Ὀ6111 βοςεῖθ- 
ἰαΐθια ἃ (τῶϑο οὐὑτὴ [,ΔΟΘαδοΙ ΠΟ Ή118 
τηϊΐαπι τοίοσί. ΒΟΉΝ. 

Αἰγυπτίους] σὺν ποδήρεσι καὶ ξυλί- 
ναις ἀσπίσι 46 ἸΙδάϑτη “Πυργρ 115 δϑῦ ἴῃ 
ΔΏΔΌΔΒΙ 1, 8,9. 5ΟΗΝ, Μαχίπηιιβ 
ἼΤγγ. 10158.. 2 ἴη.: ᾿Επιόντος αὐτοῖς 
βαρβαρικοῦ στόλου, ἵππου Μηδικῆς, 
ἁρμάτων Περσικῶν, ἀσπίδων Αἰγυπτίων. 
ΗΥΤΌΟΗ. ΕΟ. ᾿πῆτὰ 7.1, 52. 

10. ἐποικοῦντας) ΑἸ]. κατοικοῦντας, 
566 ἔποικοι δ πί ΘΟΪΟΠΙ ΙΠΟ6Ο]15 δα- 
Ἰσποῖ] ; ὮΙ ἐποικεῖν αἸσι ΠΥ, ΠΟ κα- 
τοικεῖν. ΒΟΉΝ, οΟἰκοῦντας 2, 1, 5» 
τι 9). ττοιὴ ἐποικοῦντας. 
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᾿ 7 ΄ 

τὰς σὺν Κροίσῳ ἠναγκάσθαι ἕπεσθαι, πεπομφέναι δὲ 
Κροῖσον καὶ εἰς Λακεδαίμονα περὶ συμμαχίας: συλλέ- 

Ἁ ἮΝ Ἂ 5 ἣν Ν Ν Ν 

γεσθαι δὲ τὸ στράτευμα ἀμφὶ τὸν Π]ακτωλὸν ποταμὸν, 
ὃν Κ Ἁ γι 3 , » Ψ Ὑὔ Ν ΄- ε 

προϊέναι δὲ μέλλειν αὐτους εἰς Θύμβραρα, ἔνθα καὶ νῦν ὁ 
7, “ Εἰ Κνὰ ΄ὕ ͵ Ξ ΄ , 

σύλλογος τῶν ὑπὸ βασιλέα βαρβάρων τῶν κάτω Συρίας, 
Ν ἴω 7] σι 

καὶ ἀγορὰν πᾶσι παρηγγέλθαι ἐνταῦθα κομίζειν: σχεδὸν 
Ἂ ᾿, Ν “Κ ς » "4 Ι, 

δὲ τούτοις ταὐτὰ ἔλεγον καὶ οἱ αἰχμάλωτοι" ἐπεμέλετο γὰρ 
΄ σι 7 «ε ἴξ Σ 

καὶ τούτου ὁ Κῦρος ὅπως ἁλίσκοιντο παρ᾽ ὧν ἔμελλε πεύ- 
Ψ Ὑ, Ν [4 ψ ς 

σεσθαί τι' ἔπεμπε δὲ καὶ δούλοις ἐοικότας κατασκόπους ὡς 
9 7) ςε 3 - »᾿ Ν “Ὁ 7 

12 αὐτομόλους" ὡς οὖν ταῦτα ἤκουσεν ὁ στρατὸς τῷ ἵζυρῳ, 
᾽ ’ὔ ᾽, Ν, Ἃ 3 

ἐν φροντίδι ἐγένετο, ὥσπερ εἰκὸς, ἡσυχαίτεροί τε ἢ ὡς εἰώ- 
,ὔ ΄ 3 -“ 

θεσαν διεφοίτων, φαιδροί τε οὐ πάνυ ἐφαίνοντο, ἐκυκλοῦν- 
᾿ᾷ Δὰν ψ' Ἁ) Ψ, Υ̓͂ 

τὸ τε καὶ μεστὰ ἣν πάντα ἀλλήλους ἐρωτώντων περὶ τού- 
Ὑ 

των καὶ διαλεγομένων. 
Ὡς δὲ ἤσθετο ὁ ο Κῦρος φόβον διαθέοντα ἐ ἐν τῇ στρατιᾷ, 

συγκαλεῖ τούς τε ἄρχοντας τῶν στρατευμάτων καὶ πάντας 
ὁπόσων ἀθυμούντων ἐδόκει βλάβη τις γίγνεσθαι καὶ προ- 
θ ,ὔ 9 “Ἂι ΄- δὲ σ΄ ε Ψ Ν γλλ 

υμουμένων ὠφέλεια. προεῖπε δὲ τοῖς ὑπηρέταις, καὶ ἄλλος 

[6] 

2 

Ἂ ᾽ὔ 

καὶ οτη. }Ὁ. τούτοις 
ἐπεμελεῖτο Α.α. 

11. θυμβραϊὰ Α. θυμβραΐα α. θύβραρα }. 
ταὐτὰ πη 1Π8. τούτοις ταῦτα Α. σ. ταῦτα τούτοις }. 

παρ᾽ οἵη. ἃ. 12. ἤκουσεν ταῦτα 1). τοῦ κύρου 1). Ζοπαῖαβ Ρ. 159 Β. 
ἐγίγνετο] τε ἕκαστος ἐγίγνετο 1). ἡσυχαίτερον 1). καὶ ἧσ. ἐώθεσαν 
Δ.α. ρζ. φαιδροί τε] φαιδροί τε οἱ πολλοί 1). ἐκύκλουν τότε 1). ἐλυ- 
ποῦντό τε Α.(Ὑ. ΘΟΥΤ. τηρ'. Γ΄. 
ΑΔ. ροϑβί διαλ. α.Μ. 

περὶ τ. Ῥοβύ ἐρωτ. 1). περὶ πάντων ρΡοϑβί ἐρωτ. 
12. βλάβη ἐδόκει τις 1). ἐδόκει τις βλάβη ἃ. 

ἠναγκάσθαι] Μεγ ἷς βϑαυϊίαγ. 
Ναιὴ τέθοοβ Αβίδιῃ ᾿ἱποο]θηΐθβ 6110 
Βαθαοίο νϑούραϊθδ ἰαοίΐοβο 6886. ἃ 
Οτωβο {ταᾶϊὶ Ηεγοαοίιαβ 1, 26 5. 
ΖΕΌΝ. 

11. Θύμβραρα] Κ΄] αἋ6 Ἰοοο ρυρηδ 
Ἰηΐ6Υ Αβϑυυῖοβ οὖ ΟΥΤιΠῚ ΘΟΙΏΙΉΪ5588 
οοηδβίαγοί, δι{πι5 Ιοοὶ Θύμβραρα ἀοῇ 11] 
σοΥ 5 ροδβοῖ. Ῥοβῦ ραρμδῃ ΘηΪη 
8} νϑϑρογαίη οδβίσγα ὐυὐτβ Π γτη- 
ὈΓΔΙ5 ροβαϊῦ 7, 1, 45. Ηϊπο πηϊὰ8 
ΑἸΘῚ 116 γ6 ῥχοίθοίπιβ θ886. νἹαθύπι οἱ 
ΡΟ ΘΏἾ886 ϑάγ 68, 410 οὔϊαμη σδάδνοῦ 
ΑὈγαααίδο ἴῃ ρᾳρηδ ΟΟΟΙΒ] ρου]αύπμη ἃ 
ὌΧΟΙΘ Ουγαίαγ. Θύμβριον ΑΠΔΡΔ8. 1, 
2, 12, νἱαθίαν αἰνουθατη, ΘαΡΡ6. Ἰῃ 
Ῥηγυρῖα βία, ΘΟῊΝ, Βίορι. ΒυζΖ.: 
Θύμβραρα, πόλις ᾿Ασίας τῷ Πακτωλῷ 
συνεχὴς, ὡς Ξενοφῶν. Τὸ ἐθνικὸν 
Θυμβραρεὺς ἔδει. Ξενοφῶν δὲ Θυμ- 
βραραῖός φησι. Αἀιιουτπ μοϑίχομη 

ΘΡΙΓοΠ]68 ρούϊαβ νἹἀθηΐανῦ ααδπὶ ὅ'ἴ[6- 
Ρμδηι. ΝΌΠ]}ῈἊὰαῖη θηϊ σΘη 6116 οδύ ἀραᾶ 
ΧοηορΠποηίθμῃ. [06] 11]}1πι8 ΠΟΙΊΘΗ 1π 
Θυνναρο.. ἴῃ ᾿ηΒΟΡρΡοΟμΘ απδάδιη 
Ἰαΐθγθ ραίΐαθαι [,60)85 Πὐῳρόδαϊέλοη, δοΐθη.- 
ἐϊῆφιιο ἀο Μογόο νο]. 2, Ρ. 77 5 

ἔνθα----ὁ σύλλογος] ος Ἰοσιβ 
(ἴσοη. 4, 6 : Καὶ πάντας ἅμα συνάγων 
--ἔνθα δὴ ὁ σύλλογος καλεῖται. ατο- 
ΟἴιΠ} 8111 Θοιηρδγδγιηΐ Ἰοοτη ΠΙδβύ. τ. 
δε 1, 1ο: Ἔνθα ἡ Τριπυργία καλεῖται. 
5ΟΗΝ, Οοηΐ. δαΐθιη ΔηδὈ. 1, 9. 7. 

12. ἐκυκλοῦντο! ΛΔ. ό, 4. 20: 
Σχεδόν τι πᾶσα ἡ στρατιὰ διὰ τὸ μέ- 
λειν ἅπασιν ἐκυκλοῦντο περὶ τὰ ἱερά. 
ΗΠΌΊΤΟΗ. 

ἡσυχαίτεροί τε---ἀφαιδροί τε] ΡΥ 
τε δο ηροῖῦ ᾧὰπΔ ὈΙϑοορ θη 1} τι8, 
αποα 41] δ] βθααθηβ γϑίουγθι καὶ δά- 
στα οοΥγγθοίου ἴῃ α., υὖ ΑὨδ)}". 1, δ, 
8.) αὶ ν. δηηοίῦ. 
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15 

τό πολλαπλασιοι:" 

17 

ἢ Δ {0}. ΦΉ 1} 4380 

’; “ Ἷ. ’ 3 ᾿ 

εἴ τις βούλοιτο τῶν ὁπλοφόρων προσίστασθαι ἀκουσό- 
“ ΄ Ν ΄ὔ ᾽ Ν Ν ἴφὶ ικ 

μενος τῶν λόγων, μὴ κωλύειν. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε 
’ 

τοιαδε. 
ε “- ἅ' 3 ᾿ 

Ανδρες σύμμαχοι, ἐγὼ τοίνυν ὑμᾶς συνεκάλεσα ἰδὼν [7] 
τινας ὑμῶν, ἐπεὶ αἱ ἀγγελίαι ἦλθον ἐκ τῶν πολεμίων, 
πάνυ ἐοικότας πεφοβημένοις ἀνθρώποις. δοκεῖ γάρ μοι 
θαυμαστὸν εἶναι εἴ τις ὑμῶν ὅτι μὲν οἱ πολέμιοι συλλέ- 
γονται δέδοικεν, ὅτι δὲ ἡμεῖς πολὺ πλείους συνειλέγμεθα 
νῦν ἢ ὅτε ἐνικῶμεν ἐκείνους, πολὺ δὲ ἄμεινον σὺν θεοῖς 
παρεσκευάσμεθα νῦν ἢ πρόσθεν, ταῦτα δὲ ὁρῶντες οὐ θαρ- 
ρεῖτε. ὦ πρὸς θεῶν, ἔφη, τί δῆτα ἂν ἐποιήσατε οἱ νῦν δε- 
δοικότες, εἰ ἤγγελλόν τινες τὰ παρ᾽ ἡμῖν νῦν ὄντα ταῦτα 
ἀντίπαλα ἡμῖν προσιόντα, καὶ πρῶτον μὲν ἠκούετε, ἔφη, 
ὅτι οἱ πρότερον νικήσαντες, ἡμᾶς οὗτοι πάλιν ἔρχονται 
ἔχοντες ἐν ταῖς ψυχαῖς ἣν τότε νίκην ἐκτήσαντο" ἔπειτα δὲ 
οἱ τότε ἐκκόψαντες τῶν τοξοτῶν καὶ ἀκοντιστῶν τὰς ἀκρο- 
βολίσεις νῦν οὗτοι ἔρχονται καὶ ἄλλοι ὅμοιοι τούτοις 

ἔπειτα δὲ ὥσπερ οὗτοι ὁπλισάμενοι τοὺς 
πεζοὺς τότ᾽ ἐνίκων, νῦν οὕτω καὶ οἱ ἱππεῖς αὐτῶν παρε- 
σκευασμένοι πρὸς τοὺς ἱππέας προσέρχονται, καὶ τὰ μὲν 
τόξα καὶ ἀκόντια ἀποδεδοκιμάκασι, παλτὸν δὲ ἕν ἰσχυρὸν 
ἕκαστος λαβὼν προσελαύνειν. διανενόηται ὡς ἐκ χειρὸς τὴν 
μάχην ποιησόμενος" ἔτι δὲ ἅρματα ἔρχεται, ἃ οὐχ οὕτως 
ἑστήξει ὥσπερ πρόσθεν ἀπεστραμμένα ὡς εἰς φυγὴν, 

προσίστασθαι Οὐ. προΐστασθαι Α.1).Ὁ. 
τοι }Ὁ. συνεκάλεσα] συνέλεξα 1). 
λέγονται συλλέγεσθαι (α. ΘΟΥΤ. Χ. 

14. ξύμμαχοι ἃ. τοἰνυνῚ 
συλλέγονται]) συλλέγεσθαι λέγονται 1). 

πολὺ] μὲν 44α. }).6(. 5.ν.Υ. θεῴ 10. 
15. ΓΑὈΥ] ὦ. ἤγγελον 10. ρυ. ἡμῖν] ὑμῖν Α. ἡμῖν πρ.] ὑμῖν πρ. 0. 
ὅτι ΟΤΏ. πρότερον Ἡ.Μ. πρότεροι Α.(α. σΟΥΤ. 5. ν.1. πρόσθεν μὲν Ὁ. 
ὑμᾶς Α. τότε ν.] ποτεν. ἀκροβολίσεις] ἀκροπόλεις Α.(. 5. ν.γ΄. 
ἄλλοι οἵα. ἢ). τό οὔ τσιο, ΑΩ ΤῊ, ἱππεῖς] ἱππῆς 10. φτ. ἀκοντίδια 1). 
ἕν α. τηρ. ᾿. ἰσχυρότερον Ὦ. 17. ἸΛΌτὶ ἑστήξεται. ἀποστρα- 
φέντα 1). ὥσπερ εἰς Δ.α. 

13. προσίστασθαι) Ἐμὲ ἴῃ εἰτοῦ]ο 
ΘΧΘΓΊΟΥΘ δαβιβίοσα οοποίοηϊ. ΒΟῊΝ, 

15. οἱ τότε ἐκκόψαντες] 5, 5, 6ο. 
τό. παλτὸν] [Ιηΐτα Θϑὲ (6 δ18 6518 

θαυ 08 Ἴ. 1. 2, παλτῷ κρανεΐνῳ ἑνὶ 
ἕκαστος. ΘΟῊΝ. 

17. ἑστήξεται] Πδαάδθπι ἴογπια Ογ- 
ΠΘρ᾿. 10, 9, 4απτη ἀφεστήξει 5} ΑπΔΡ. 
2. 4, 5. ὍὈὈ1 ὑδπιθη ΤΠ6]101 65 ἀποσταίη 
6] ἀποστῇ. ἰΠτοαὰθ Ἰοθοὺ ἑἕστήξει 
ΕἸΤΩΒ]6]ὰ5 δα Αὐἱβίορῃ. Αςἢ. 590, αἱ 

Ἐπτρ. Τρῃ. Δ. 65, ἑστήξεις ῬΓῸ 
ἑστήξῃ νεὶ ἑστήξει, οὐ Ρ]αὔοη! τεθνήξει 
ΕΧ ΠΡ τῖβ τοϑυςαὔαπη ΒΓῸ τεθνήξεται. 

17. ἀπεστραμμένα --- ἐλῶντες)] 1)}6 
βθηΐθηϊα ν. δὰ , 1, 30. ὕογΡα δρέπανά 
τε---προσήρμοσται 4881 ῬΑΙΘΏΓΠΕΒΙΠ 
ἸΏΒΘΓΕΪΕ ΧΘποροη, Βα] αηρθη8 ἐλῶν- 
τες---ἐναντίων, , 418. απ ΡΙΘΘοΘαθηΐ:- 
Ῥὰ8 οἵ τε ἡνίοχοι ---- κράνεσι [ΔΗ [Π| 
οοθαῃηΐ, τθραρῃδηΐ οοηΐτα ΡΘΗ Π6ΒΙ. 
ΞΟΗΝ, Ὡς εἰς ἀπέοηγ5ῖὶ. Δη.1,8,22,6ίς. 

Τ 



4200 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΞ ἹΝΘΊΤ΄. ΟΥ̓ΒῚ 

» » “ Φ 5. τὰς ' ΓΝ Υἶ “ “ 

ἀλλ᾽ οἵ τε ἵπποι εἰσὶ κατατεθωρακισμένοι οἱ ἐν τοῖς ἅρμα- 
σιν, οἵ τε ἡνίοχοι ἐν πύργοις ἑστᾶσι ξυλίνοις τὰ ὑπερ- 
’ [χ 4 7 ΄’ ’ 

ἔχοντα ἀπαντὰ συνεστεγασμένοι θώραξι καὶ κράνεσι; δρέ- 
πανὰ τε σιδηρᾶ περὶ τοῖς ἄξοσι προσήρμοσται, ὡς ἐλῶν- 

ι8 τες καὶ οὗτοι εὐθὺς εἰς τὰς τάξεις τῶν ἐναντίων" πρὸς δ᾽ ἔτι 
κάμηλοι. εἰσὶν αὑτοῖς ἐφ᾽ ὧν προσελῶσιν, ὧν μίαν ἑκάστην 

ἑκατὸν ἵπποι οὐκ ἂν ἀνάσχοιντο ἰδόντες" ἔτι δὲ πύργους 
προσίασιν ἔχοντες ἀφ᾽ ὧν τοῖς μὲν ἑαυτῶν ἀρήξουσιν, 
ἡμᾶς δὲ βάλλοντες κωλύσουσι τοῖς ἐν τῷ ἰσοπέδῳ μά- 

το χέσθαι" εἰ δὴ ταῦτα ἀπήηγγελλέ τις ὑμῖν ἐν τοῖς πολεμίοις 
"ὔ ε “ 7 ΨΥ ἊΝ » 7 « ᾽ 

ὄντα, οἱ νῦν φοβούμενοι τί ἂν ἐποιήσατε ; ὁπότε ἀπαγ- 
[4 “ ΄σι 7 ΄ι νὰ “ σ΄ 

γελλομένων ὑμῖν ὅτι Ἰἀροῖσος μὲν ἤρηται τῶν πολεμίων 
Ν ἃ 7 7 , ᾽ 7 7 

στρατηγὸς, ὃς τοσούτῳ Σύρων κακίων ἐγένετο ὅσῳ Σύροι 
Ἁ ᾳ « ᾽ὔ 57 ωω Ν Χ ς ᾽ὔ 

μὲν μάχῃ ἡττηθέντες ἐφυγον, Ἱζροῖσος δὲ ἰδὼν ἡττημένους 
5 Ἂς κι , - ᾿Α ἐΑ ͵ 3, λ 

2ο ἀντὶ τοῦ ἀρήγειν τοῖς συμμάχοις φεύγων ᾧχετο᾽ ἔπειτα δὲ 
διαγγέλλεται. δήπου ὃ ὅτι αὐτοὶ μὲν οἱ πολέμιοι οὐχ ἱκανοὶ 
ἡγοῦνται ὑμῖν εἶναι μάχεσθαι, ἄλλους δὲ μισθοῦνται, ὡς 
ἄμεινον μαχουμένους ὑπὲρ σφῶν ἢ αὐτοί. εἰ μέντοι τισὶ 

΄- Ἁ “ , Ν ΄- , Ἂ ἂν » 

ταῦτα μὲν τοιαῦτα ὄντα δεινὰ δοκεῖ εἰναι, τὰ δὲ ἡμέτερα 
φαῦλα, τούτους ἐγώ φημι χρῆναι, ὦ ἄνδρες, ἀφεῖναι εἰς 

“ Ἂ 

τοὺς ἐναντίους" πολὺ γὰρ ἐκεῖ ὄντες πλείω ἂν ἡμᾶς ἢ 
παρόντες ὠφελοῖεν. 

3 ᾿ ἴω 53 “ 3 ’ὔ ’ Ἑ 

211 Μπεὶ δὲ ταῦτα εἶπεν ὁ Κῦρος, ἀνέστη Χρυσαντας ὁ [8] 
Υ 5, ὯΝ “5, ἴω Ἂ Υ͂ ἤ 

Πέρσης καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾿᾽Ὦ Κῦρε, μὴ θαύμαζε εἴ τινες 
᾽ὔ ΄ - » » Ν 

ἐσκυθρώπασαν ἀκούσαντες τῶν ἀγγελλομένων. οὐ γὰρ 
’ “ 7, 3 :] 3 Ψ τ “ 

φοβηθεντες οὕτω διετέθησαν, ἀλλ ἀχθεσθέντες ὠσπερ 
"΄, ", 4 ᾿ “ ΄ 

γε, ἔφη, εἴ τινων βουλομένων τε καὶ οἰομένων ἤδη ἀριστη- 

οἱ ἐν] ἐν Ὁ. συνεστεγασμένα Ἀ.. ὈΓ. --’ναι ΘΟΟΙΤ. περὶ] πρὸς Ῥ. 
ἑλόντες α. 18, εἰσὶν] ἐν Α.(α. ΡΥ., ΟΟΥ. τηρ΄. Τ΄ ἂν οτη. Α.α. ἔχ. 
προσιάσιν 1). προσίασιν Δ. ὑμᾶς Α.}.. κωλύσουσι τοῖς] κωλύσουσιν 1). 
10. ἀπήγγειλε 1). ἡμῖν Δα. ἐν τοῖς] αὐτοῖς Δ.α. ἀπαγγελομ. }, 
ΟΟΥΤ.. 8.0. 1. ὑμῖν οἵη. 1). τῶν πολεμίων] τοῖς πολεμίοις 1. ἡττημέ- 
νους] συνηττημένους Δ.α. 20. δὲ] δὲ δὴ Δ.α. ἡμῖν 1). μαχο- 
μένους Α.1).α. γε. εἶ οι. Α.6., Πα ο ΙΝ δ αν Ροϑί τισί. ἐναντίους] 
πολεμίους 1). ἂν οῃ. Α.α. ἢ παρόντες ὠφελοῖεν] οἱ παρόντες ὠφελοῖεν Δ. 
ὠφελοῖεν ἢ παρόντες 1). 21. δὲ οτῃ. 19). μὴ] ἔφη μὴ 19 

18. ἑκάστην] Οοηΐ. δα 7,1, 27. 5ΟΗΝ, Τηιο]σοηάθππι ὁπότε φο- 
19. ἀπαγγελλομένων] Οταῖϊο ἰη- βεῖσθε. 

οορία πο οΟὨ πα, 566 βύγιοίατα Σύροι] ϑ'υγΥἹ] διιηΐ ΑΒΒΥ], ἀ6 αυλθιι8 
ΔΌΣ Ια ῬῸῚ ἀνακολουθίαν: ΄αοὦ 4,2, 31. 5ΟΗΝ, 
ΘΘηιι8 ψαῦαθ παροὺ δχοιιβα!ο 68. Κροῖσος δὲ] 4,1, 8; 2, 20. 



ΓΒ. ΙΕ ΌΔΕΘΗ: 491 

3 ’ 5᾽ ἃ » ͵ὔ » Ν σι 5 7] 

σειν ἐξαγγελθείη τι ἔργον ὃ ἀνάγκη εἴη πρὸ τοῦ ἀρίστου 
7 ὉῬΟ ΑΝ «ς 7 5 ͵ Ἑ “ Ἷ, 

ἐξεργάσασθαι, οὐδεὶς ἂν, οἶμαι, ἡσθείη ἀκούσας" οὕτω τοί- 
« - 5 ῇ , 3 δ Α μ σ 

νυν καὶ ἡμεῖς ἤδη οἰόμενοι πλουτήσειν, ἐπεὶ ἡκούσαμεν ὅτι 
Ψ ἃ ω ΄ ἐστὶ περίλοιπον ἔργον ὃ δεῖ ἐξεργάσασθαι, συνεσκυθρω- 

ἵ,΄ ᾿ Ἁ 5 Ν “ Ἀ δ Ν 

πάσαμεν, οὐ φοβούμενοι, ἀλλὰ πεποιῆσθαι ἂν ἤδη καὶ 
ων » » 3 , 

“», τοῦτο βουλόμενοι. ἀλλὰ γὰρ ἐπειδὴ οὐ περὶ Συρίας μόνον 

ἐδ 

5 ᾿ Ψ - Χ νι ΄ ᾿ἄχω, Ν 
ἀγωνιούμεθα, ὅπου σῖτος πολὺς καὶ προβατὰ ἐστι καὶ 
φοίνικες οἱ καρποφόροι, ἀλλὰ καὶ περὶ Λυδίας, ἔνθα πολὺς 
μὲν οἶνος, πολλὰ δὲ σῦκα, πολὺ δὲ ἔλαιον, θάλαττα δὲ 
προσκλύζει καθ᾽ ἣν πλείω ἔρχεται ἢ ὅσα τις ἑόρακεν 
» Ν “ 2 3 ΄ ἌΓ 9 Ω 5 Χ 

ἄγαθα, ταῦτα, ἐῴη. ἐννοούμενοι οὐκέτι ἀχθόμεθα, ἀλλὰ 
ἴω ᾽7ὔ “- [4 “-“ ᾿, 

θαρροῦμεν ὡς μάλιστα, ἵνα θᾶττον καὶ τούτων τῶν Λυδίων 
» “ ΕῚ δ «ς Χ 4 53 - ε ᾿ ’ 

ἀγαθῶν ἀπολαύωμεν. ὁ μὲν οὕτως εἰπεν" οἱ δὲ συμμάχοι [9] 

πάντες ἤσθησάν τε τῷ λόγῳ καὶ ἐπήνεσαν. 
Καὶ μὲν δὴ; ἐφη ὁ Κῦρος, ὦ ἄνδρες, δοκεῖ, μοι ἰέναι ἐπ᾽ 

αὐτοὺς ὡς τάχιστα, ἵνα πρῶτον μὲν αὐτοὺς φθάσωμεν 
ἀφικόμενοι, ἢν δυνώμεθα, ὅπου τἀπιτήδεια αὐτοῖς συλλέ- 
γεται ἔπειτα δὲ ὅσῳ ἂν θᾶττον ἴωμεν, τοσούτῳ μείω μὲν 

Ἁ , ε 7 3 ω ,ὔ Ἁ .Ἶ » ῃ "ἫΝ 

ο4Τὰ παροντὰ εὑυὑρήησομεν αὑτοῖς, πλείω δὲ τὰ ἀπόντα. ἐγὼ 

Ἢ 

ἊΝ Ἂ [χή ΄, ; 9 ’ὔ 3 Ἷ Δ. 5 Η, 

μεν δὴ οὕτω λέγω εἰ δέ τις ἄλλῃ πῃ γιγνώσκει ἢ ἄσῴφα 
λέστερον εἶναι ἢ ῥᾷον ἡμῖν, διδασκέτω. ἐπεὶ δὲ συνηγο- 

Ν ἈΝ σ ὰ ’ 

ρευον μὲν πολλοὶ ὡς χρεὼν εἴη ὅτι τάχιστα πορεύεσθαι 
ΤΟΝ ἊΝ 7 3 Ψ Ν 53. Ν » )ὔ ΨΥ, 
ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ἀντέλεγε δὲ οὐδεὶς, ἐκ τούτου δὴ ὁ 

σὰ 327 ,ὔ ΄. 

Κῦρος ἤρχετο λόγου τοιοῦδε. 
5, ΄ ε Νὴ Ν Ν ᾿ μΝ Ν 

Ανδρες σύμμαχοι, αἱ μὲν ψυχαὶ καὶ τὰ σώματα καὶ τα 

ἀπαγγελθείη 1). τι οἵη. Ὦ. ἤδη] τε ΑΟ,, αὶ ἤδη φἀα!ῦ τηρ-. τ. 
ἀκούσας τοῦτο 864. 1).6. 5. ν. τ΄ ὅτι ἐστὶ] ἐστὶν Ὁ. περίλοιπον τι 
λοιπὸν ). 22. ἐπεὶ Ὁ. ΤλΌν] ἑώρακεν. ἀλλὰ] ἀλλά γε 3). θαρ- 
ροῦμεν ὡς μάλιστα αἰὶὶ ΘΟΟἶο65 Βτοῦθιὶ Ρ. θαρρῶμεν ἃ ὡς τάχιστα Δ. εἵ οὐ 5. ὦ 
ῬΟΠΘΠΗΒ Γ. α. θαρροῦντες ὡς τάχιστα 1). τούτων οτῃ. ἢ). ἀπολαύσωμεν 1). 
22. μοι] καὶ δ4α, 1) 6: κυ νοῦν: ΓΑΡτῚ τὰ ἐπιτήδεια. ν οἵη. Δ.α. 
μείω μὲν] μειούμενα Α.Ε. αὐτοῖς εὑρήσομεν Σ 24. ἄλλῃ πῃ} ἄλλως 
πως 1).(α. 5.ν.γτ. διδ.---συνηγ. μὲν οὔ. Α. μὲν] ἡμῖν Ἐὰ. οἴ, αἰ ν]ἀοὕατ, 
σ. με. 25. ξύμμαχοι α. 

21. πεποιῆσθαι ἂν) 1) ε]θπά τα νἱ- περὶ Λυδίας] Οοηῖ, Πετγοᾶοί. 1, 71. 
ἀείαν ἂν, υἱ 4, 2, 35. αποα π6α 06 σπτὴ ΖΙΌΝ, 106 Αβϑυγὶδ 1, 192. 
πεποιῆσθαι πθαθθ οὐπὶ βεασιθηῦ βου- 
λόμενοι γϑοῖθ ΠΟΙ] ΒΗΘ τα, 

22. περὶ Συρίας---ὅπου σῖτος] Ὁ οη- 
ἤγηηαῖ ΑΠδ. 1, 4,10; 5.10. ΖΕΌΝ. 

φοίνικες οἱ ΠΡ δγρδας Υ. δα Αῃδ}. 
2, 3,15. [ὴ Οτθθοῖα δυιΐθιῃ ἔγαοίι5 ΠΟῚ 
τηδλαγβοθραηῦ, ΡῬ]αΐ, ΜΟΥ. Ρ. 722 Ὁ. 

τῶν Λυδίων ἀγαθῶν ] Ἰάθπὶ 86]. 
Απάθ.1, 5. 6: Ἐν τῇ Λυδίᾳ ἀγορᾷ ἐν 
τῷ Κύρου βαρβαρικῷ. ΖΕΌΝ. 

ὡς χρεὼν εἴη} Η. αν. 7 7... 28. 3 Δὲ: 
γόντων ὡς χρεὼν εἴη. Βγποεῖαε Ρ. 
4 Β; οὐ ΒΒ; 6ε( 00] εἶναι ῥτο εἴη (. 

ΤΠ 2 

[10] 
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ὅπλα οἷς δεήσει χρῆσθαι ἐκ πολλοῦ ἡμῖν σὺν θεῷ παρε- 
σκεύασται' νῦν δὲ τἀπιτήδεια δεῖ εἰς τὴν ὁδὸν συσκευά- 
ζεσθαι αὐτοῖς τε ἡμῖν καὶ ὁπόσοις τετράποσι χρώμεθα μὴ 
μεῖον ἢ εἴκοσιν ἡμερῶν. ἐγὼ γὰρ λογιζόμενος εὑρίσκω 
πλειόνων ἢ πεντεκαίδεκα ἡμερῶν ἐσομένην ὁδὸν, ἐν ἢ οὐδὲν 
εὑρήσομεν τῶν ἐπιτηδείων" ἀνεσκεύασται γὰρ τὰ μὲν ὑφ᾽ 

“6 ἡμῶν, τὰ δὲ ὑ ὑπὸ τῶν πολεμίων ὅσα ἐδύναντο. συσκευά- 
ζἕσθαι οὖν χρὴ σῖτον μὲν ἱκανόν" ἄνευ γὰρ τούτου οὔτε 
μάχεσθαι οὔτε ζῆν δυναίμεθ᾽ ἄν" οἶνον δὲ τοσοῦτον ἕκα- 
στον ἔχειν χρὴ ὅσος ἱκανὸς ἔσται ἐθίσαι ἡμᾶς αὐτοὺς 
ὑδροποτεῖν" πολλὴ γὰρ ἔσται τῆς ὁδοῦ ἄοινος, εἰς ἢν οὐδ᾽ 

27 ἂν πάνυ πολὺν οἶνον συσκευασώμεθα, διαρκέσει. ὡς οὖν 
μὴ ἐξαπίνης ἄοινοι γενόμενοι νοσήμασι περιπίπτωμεν, ὧδε 
χρὴ ποιεῖν: ἐπὶ μὲν τῷ σίτῳ νῦν εὐθὺς ἀρχώμεθα πίνειν 
ὕδωρ᾽ τοῦτο γὰρ ἤδὴ ποιοῦντες οὐ πολὺ μεταβαλοῦμεν. 

“8 καὶ γὰρ ὅστις ἀλφιτοσιτεῖ, ὕδατι μεμιγμένην ἀεὶ τὴν 
μᾶζαν ἐσθίει, καὶ ὅστις ἀρτοσιτεῖ, ὕδατι δεδευμένον τὸν 
ἄρτον, καὶ τὰ ἑφθὰ δὲ πάντα μεθ᾽ ὕδατος τοῦ πλείστου 

[11] 

δεήσοι ἃ. 
τηρ'. Γ΄ 

ΤΑΡΤῚ τὰ ἐπιτήδεια. δεῖ οτῃ. ἃ. 

πλειόνων Ῥ. πλεόνων 1). πλέον ὃν α.Μ. 

ἐγὼ---ἡμερῶν οἴῃ. ἃ.α. 
ἠδύναντο Δ... 

26. σκευάζεσθαι γὰρ χρὴ τὸ ἱκανόν Α. σκευάζεσθαι (566 5. ν. Γ΄. συ, ἴυτη 1ῃ ΓΒ. 
Τ' οὖν σῖτον μὲν), ἱ ἱκανὸν χρὴ 
ὅσῳ ἱκανόν 10. 
μεθα ἃ. 
Μαᾷΐᾷα. ὕδατι---ἀρτοσιτεῖ ἃ. την. Γ΄. 

25- ἀνεσκεύασται) ἈΠ: Ὅν, 8: 

Τὴν ἀγορὰν εἴσω ἀνεσκεύασαν. ὅϑϊα 88 
οορσηῃδίαμη ἀποσκευάζειν ῬΕΙ ἀποτίθε- 
σθαι Ἰαϊογρτοίαίαγ. 5ΟΗΝ,. 

26. ὑδροποτεῖν ] Αἰζοῦτη ὑδροπωτεῖν. 
5: 20; δ ΠΙΈΡ. ΤΠ Π6Β: 

27. νοσήμασι 7 Οὐπί. ΗΙΡροοεΥ. 
ἌΡμου- 2. ει, (δἸ5ι τ, 2. ΖΝ, 

ἐπὶ “ἢ τῷ σίτῳ "" εὐθὺς] Ουώ- 
ΤΟ πὶ αὐἱὰ 810 ἐπὶ τῷ σίτῳ: αυϊά 
ἀβίποθρ8 μετὰ τὸν σῖτον : αὐἃ ἀ6ηϊ- 
418 μετὰ τὸ δεῖπνον. Εἰ ΟΥΤη]ὰ ἐ ἐπὶ τῷ 
σίτῳ ΥϑΡΟΙΙῸΥ ΟὙΤΟΡ. 1, 2, 11: Ὅταν 
κάρδαμον μόνον ἔχωσιν π τῷ σίτῳ. 
ΘΌΡΓΙΑ 5, 2, 17, 6Γαΐ ἐν σίτῳ ὧν, οὐ 
Ρδα]1Ὸ Ῥοβύ ἐν τῷ σίτῳ φρόνιμοι καὶ 
μέτριοι φαίνεσθαι. ΟὉὶ οοἀά. ἐπὶ σίτῳ. 
ἘΛΥΡΗῚ ΒΙ]6:, οδύ (ὐὐτητηθηῦ. 2, 14; 

: ᾿Εσθίουσι πάντες ἐπὶ τῷ σίτῳ ὄψον. 
ἫΝ ΘΏΙΠῚ ΡΔΗ18, αὐ ΒΕ] θη5. τὸ μὲν 
ὄψον οὐκ ἐπαύσατο ἐσθίων, ἄρτον δὲ 
προσέλαβεν ἀοοοί. Πρ] αὶ 1010 
τοῦ μὲν σίτου πεπαυμένος, τὸ δὲ ὄψον 

χρὴ ἔχειν ἕκαστον 10). 
ἐστιν Ὁ. ϑυϊᾶαδ ν. Συσκ. 

28. καὶ ὅστις] ὅστις δὲ δυϊααδ ν. ᾿Αλφιτοσ. εἴ ᾽Αρτοσ.; ὅστις Υ. 

ὅσος ἱκανὸς] ἐ εν 

νῦν οἵη. Δ... τὴρ. τ. ἀρχό- 

μάζαν Δ.1).α. 

αὐτὸ καθ᾽ ἑαυτὸ ἐσθίων, εδῖ 4] ρᾶποΙα 
ΒΌΓΙΠΘΓΘ 86] ΘΆΓΠΘΠῚ ἀθϑιοσαῖ. ἮΠ]Ὸ νΘΙῸ 
σῖτος Δρετΐθ σοῆδιη ᾿ρ88πὶ βιρηῆοδί, 
πὖ Δἀ]θοία νοσαῦα]ὰ μᾶζα εὐ ἄρτος ἀ6- 
τηοηδβίγαης. μετὰ τὸν σῖτον ἰθΙΩΡΙ5 
βιρῃδηΐ, τι] Ὀ6Π]ατῖὰ οὖ τηθηϑᾷ βθβουσηᾶα 
ΔΡΡΟΠΙΌΙ, ὁ μετὰ τὸ δεῖπνον Βοσορ 
οἶνος αἸεἶσατ, ΧΙ Δ1101 ΒΟ]ΘΉΠΙ νοοᾶ- 
Ῥυ]ο πότος Δρροϑι]αῦαγ, τ] ν᾽ ηπτη τηθ- 
ΤἼΙΠῚ ὈΙριταν. δ] οδύ (ὐμητηθηΐ. 1, 8, 
5: Ἐπὶ τὸν σῖτον ἰέναι, ὥστε τὴν ἐπι- 
θυμίαν τοῦ σίτου ὄψον αὐτῷ εἶναι, 
ποτὸν δὲ πᾶν ἡδὺ ἢν. Ἐοάθηι [618 
τηοο Ηοπιοιὰβ 1]. Δ, 620, κρύμυον 
αἰχι ἐπὶ ποτῷ ὄψον. ἀπθηη ἸοσιιΠῚ 1Π- 
νσς ΧοΠΟΡΠοα Οοην. 4. 8, αἷῦ: 
Εἰ δὴ τοῦτο καὶμε τὰ δεῖπνον τρωξόμεθα. 
Ἰλεϊοπάπμη τὸ ΘΧΊΒΕ1Π|0, ἘΠῚ ΒΡ δ, ἃ. 
39, οϑύ ὅσον χρόνον σχολὴν πρὸ δείπνου 
ἦγεν. πᾶν. 5 4,3: Τὸ ὕδωρ, ὃ ἐφέ- 
ρετο ἐπὶ δεῖπνον. ΘΗΝ, 

28. τοῦ πλείστου] τὰ πλεῖστα 6Χ 
Ῥο]ποθ το, τό, Ομ ΘΙθσιιβ, οὐ 1)6- 
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Ἁ Ἁ μ “- Ἃ 3 3 7 3 Ἁ 

ἐσκεύασται. μετὰ δὲ τὸν σῖτον ἂν οἶνον ἐπιπίνωμεν, οὐδὲν 
“ “ Ἁ , 7 ν᾿ ," “ Ν 

29 μεῖον ἔχουσα ἡ Ψυχη ἀναπαύσεται. ἔπειτα δὲ καὶ τοῦ μετὰ 
ο Ἂ ε , Ἁ 

δεῖπνον ἀφαιρεῖν χρῆ, ἕως ἂν λάθωμεν ὑδροπόται γενο- 
μενοι. ἡ γὰρ κατὰ μικρὸν παράλλαξις πᾶσαν ποιεῖ φύσιν 
ὑποφέρειν τὰς μεταβολάς" διδάσκει δὲ καὶ ὁ θεὺς, ἀπάγων 
ἡμᾶς κατὰ μικρὸν ἐκ τοῦ χειμῶνος εἰς τὸ ἀνέχεσθαι ἰσχυρὰ 
θάλπη ἐ ἔς τε τοῦ θάλπους εἰς τὸν ἰσχυρὸν χειμῶνα: ὃν χρὴ 
μιμουμένους εἰς ὃ δεῖ ἐλθεῖν προειθισμένους ἡμᾶς ἀφικνεῖ- 

. ΄“- Γιὰ Ἁ ἥν 7 

δοσθαι. καὶ τὸ τῶν στρωμάτων δὲ βάρος εἰς τἀπιτήδεια 
“ Ν Χ Ν [. ή 

καταδαπανᾶτε' τὰ μὲν γὰρ ἐπιτήδεια περιττεύοντα οὐκ 
͵ ,ὔ Ἂ Χ ’, Ν 7] 

ἄχρηστα ἐσται στρωμάτων δὲ ἐνδεηθέντες μὴ δείσητε ὡς 
» ἘΝ ΤΆ Ἄ 3 Ἁ Ν “ιν 3 “ 5 Χ 

οὐχ ἡδέως καθευδήσετε' εἰ δὲ μὴ, ἐμὲ αἰτιᾶσθε. ἐσθὴς 
ἊΣ Ψ 3 Α 3 7] “" ΝΥ ἣν ε 7 

μέντοι ὅτῳ ἐστὶν ἀφθονωτέρα παροῦσα, πολλὰ καὶ ὑγιαί- 
͵7ὔ ΄- 52 ἃ Χ ᾽7ὔ 

31 νοντι καὶ κάμνοντι ἐπικουρεῖ. ὄψα δὲ χρὴ συνεσκευάσθαι 
“ » Ν 3: σαν Ν 7 Ν τ ΄ “- Ν Δ᾽ ἐνΝ 
ὅσα ἐστὶν ὀξέα καὶ δριμέα καὶ ἁλμυρά; ταῦτα γὰρ ἐπὶ 

δὰ : ΄- σ΄ ,ὔ 3 

σῖτον τε ἄγει καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀρκεῖ. ὅταν δ᾽ ἐκβαίνωμεν 
4 74 Ὁ “" ΄σ΄ 7 

εἰς ἀκέραια, ὅπου ἤδη εἰκὸς ἡμᾶς σῖτον λαμβάνειν, χειρο- 
γ. Ἂ ᾿ - ,ὔ 

μύλας χρὴ αὐτόθεν παρασκευάσασθαι αἷς σιτοποιησόμεθα" 
σ΄“ ΑἉ 7ὔ] σι “΄“ 9 ᾽’ 

832 τοῦτο γὰρ κουφότατον τῶν σιτοποιικῶν ὀργάνων. συνε- 
“ Ἁ ᾿; - ΄ , ,ὔ 

σκευάσθαι δὲ χρὴ καὶ ὧν ἀσθενοῦντες δεονται ἀνθρωποι: 

ἂν} εἰ Α. α. 20. δεῖπνον] τὸ δεῖπνον Ὁ. 
ἕως] ἔ ἔστ᾽ Ὁ. ἔσται (α. τηρ. Υ. 
σμικρὸν ἃ. 
ποιεῖ] μεταποιεῖ Ὁ). 
1). 5ἴο". ὃν] οὗ Ὁ. 
ἐσθὴς εὐθὺς Ὁ. 
σθαι 1). 

ἀφαιρεῖν] ὃ ἀφαιρεῖν Ὦ. 
μάθωμεν Α.(. σοΥΥ. τηρ'. Τ. ὑδρωπόται Α. 

μετάλλαξις 190. 5ἴτον. ΕἸ. τοι, 25. οἰΐδῃβ ἡ γὰρ--- ἀφικνεῖσθαι. 
ἀπαγαγὼν 10. ἐκ] ἔκ τε 1). 51οὉ. ἔκ τε] καὶ ἐκ 

δεῖ ἐλθεῖν] διελθεῖν ἃ. 30. τὰ ἐπιτ. 1). 
ὑγιαίοντι Δ. οι. χρὴ] ἃ χρὴ Δ. α. συσκευάζε- 

ὀξέα] ὀξέα ἐπὶ πλεῖστον 10. σί- 
του Ὁ. 
ὉΠ1. οἴ παρασκευάσασθε ἈΑ.(Ε, 

ΠΔΟΒΓΠΘΠ6Β Ρ. οϑό, 15: Διοικητῶν καὶ 
μαρτύρων καὶ πάντων τῶν πλείστων, οἵ 
Τδῖηι ρίογαφιο, οπιηῖα. ϑαρτα 5». 8» 
89: Πᾶς δέ τις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔν γέ τι 
ὧν εἰλήφει ἐδωρεῖτο αὐτῷ. 

209. ἀπάγων) 1)6ῖι8 Βοιηΐπθηῃ ἀοσοί, 
αυοϊᾳαοῦ ἃ ΠΗῚ ἀδουγτιηΐ, ὑθπηροβίαϊθϑ 
σΟΙΙψ6 πλαϊαῦ!οθ5. δ. ]Α πὶ 56 ΗΠ ΒΙτη- 
46 ΔΙΒΥΘηΒ οἵ βδηϊναῦ} ΘΟΥΡΟΥῚΒ ΠΟΒΕΤῚ 
Δα θη ροσαη8Β. Οὐοηΐ. Οὐτητηθηΐ. 4, 2, 
ο. ΞΟῊΝ. διὸ Οἶν. νοὶ]. 1, Ρ. 127. 
ΨΑΙΟΚ. 

20: ΠΕ 5 Οοηΐ. ΑηδὈ. 2, 2; 
28. ΖΕΌΝ 

μὴ δείσητε ὡς] ΑὙΙΒΙΟΡἢ. Βα αὶ. 112: 
Δέδοιχ᾽ ὅπως μὴ τεύξομαι δαίμονος 
κακοδαίμονος. Ῥ] αἱ] 2οο: Δέδοικα, ὅπως 

χειρομύλας] μύλας Ὁ. χειροβύλουν ἊΣ; εὐ στη" α΄ ἢ. οὐ τι. 
. Τηρ'.. Υ. ἡμᾶς εἰκὸς ἤδη ὮὨ. 

χρὴ 

ἐγὼ τὴν δύναμιν, ἣν ὑμεῖς φατὲ ἔχειν 
με; ταύτης δεσπότης γενήσομαι. ϑαργα 
5, 2,12, δϑύ μὴ φοβοῦ, ὡς ἀπορήσεις. 
ΒΟΗ͂Ν. 

31. ἐπὶ σῖτον ἄγει] Ηδθο 51] ΡἘ]]Ο8ο- 
ῬἢΪδ6 βίπ]οβῖβ, πο τα ΠΡ α8, ρτοοὶ- 
Ῥϑυθηΐαγ, ἃ ἀἸΒο θ]1Ίηῶ Βοσγαίβ Χθηο- 
ῬΒοη ἀδβοίνιββ αἸοὶ ροίογαί ὟΥ εἰ βικῖο, 
αα] σοπηραῦαῦ (ΟΟΠΊΙΠΘηΐ. 1, 5, 6. 
5ΟΗΝ 

ἀρκεῖ] Πιραηί. ῬΠπαογά, Ι, 71: 
Τούτοις τῶν ἀνθρώπων τὴν ἡσυχίαν ἐπὶ 
πλεῖστον ἀρκεῖν. 5ΟΗΝ, 

ἀκέραια] ὅ.. χωρία, Ἰοοα Ποπίϊατη 
᾿ΠΟΌΤΒΙ ΟΠ 5 ̓πἰδοία. ΘΗΝ, 

22. ΝΙΒῚ Ρουίθοῦ ἀτιοῖὶβ οὐ δα τη1η1- 
ΤΩΔΙΙΙΠῚ οὐαὶ ΤΟΥΤῚ ΟΟΤΆΤη 56 ἀοδτηϊί- 
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τούτων γὰρ ὁ μὲν ὄγκος μικρότατος, ἣν δὲ τύχη τοιαύτη 
γένηται, μάλιστα δεήσει. ἔχειν δὲ χρὴ καὶ ἱμάντας" τὰ γὰρ 
πλεῖστα καὶ ἀνθρώποις καὶ ἵπποις ἱμᾶσιν. ἤρτηται" ὧν κα- 
τατριβομένων καὶ ῥηγνυμένων ἀνάγκη ἀργεῖν, ἣν μή τις 
ἔχῃ περίζυγα. ὅστις δὲ πεπαίδευται καὶ παλτὸν ξύσασθαι, 

33 ἀγαθὸν καὶ ξυήλης μὴ ἐπιλαθέσθαι. ἀγαθὸν δὲ καὶ ῥίνην 
φέρεσθαι" ὁ γὰρ λόγχην ἀκονῶν ἐκεῖνος καὶ τὴν ψυχήν τι 
παρακονᾷ. ἔπεστι γάρ τις αἰσχύνη λόγχην ἀκονῶντα κακὸν 
εἶναι. ἔχειν δὲ χρὴ καὶ ξύλα περίπλεα καὶ ἅρμασι καὶ 
ἁμάξαις" ἐν γὰρ πολλαῖς πράξεσι πολλὰ ἀνάγκη καὶ τὰ 

34ἀπαγορεύοντα εἶναι. ἔχειν δὲ δεῖ καὶ τὰ ἀναγκαιότατα ὄρ- 
γανα ἐπὶ ταῦτα πάντα' οὐ γὰρ πανταχοῦ χειροτέχναι 
παραγίγνονται" τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν ἀρκέσον ὀλίγοι τινὲς οἱ 
οὐχ ἱκανοὶ ποιῆσαι. ἔχειν δὲ χρὴ. καὶ ἄμην καὶ σμινύην 
καθ᾽ ἅμαξαν ἑκάστην, καὶ κατὰ τὸν νωτοφόρον δὲ ἀξίνην 
καὶ δρέπανον" ταῦτα γὰρ καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ χρήσιμα καὶ 

λ5 ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ πολλάκις ὠφέλιμα γίγνεται. τὰ μὲν οὖν 

322. ἐδέησεϊν Ὦ. δεήσει οἱ ἐ εἰ εν 58.ν.τ. α΄. ἐδέησεν Μ. 
τριβομένων 1). ϑιυϊάαϑβ ν. Περίζυγα. 

42. βίνη] ΡῬο]]ὰχ 7,1 13. 
24. ἀπανταχοῦ . 

Πρ τ. 
ἐπιλάθεσθαι Ὁ. 
πολλὰ] πολλὴ [).(α. δοτΥ. 5. ν.1. 

τοιαύτη ] τοιάδε 
καταρρηγνυμένων 1). 

ἁμάξαις 
ἘΣ ὮὨ. κατὰ Γω- 

τι ΟΏ. 

τὸν τὸ 664. νεῖ., δα αυοά 46 Μ. δορί ψΔ]οΚ. Ὁ. Ὁ. Ῥο]ὰχ 2, 18ο : Καὶ 
παρὰ Ξενοφῶντι νωτοφόρος ἡμίονος καὶ ὄνος. 

θη ]8 ΘΧΘα ρα" ῬΓΟΡΟΏΘΓΘ ἰπ ΟΥὝΤῸ 
ΧΟΠΟΡΠοΝ νο] 1586. νἹ ἀθυθίαγ, Ροίεγαΐ 
ΒΔη6. ἤέθο ἰδηΐδ ΤῊ] ΠΟ ΔΛ ΆΤη οαΓῶ ἴτη- 
Ῥοτιδύογθ Ἰπα]ρηδ, οοτῖθ τ] ΠΟΥ Ὑ]ΟΘΤΊ. 
(ὐοπῖτα ΝΥ δἰβκῖο ρ]θγαψαθ Ἰοου]αυὶα οἵ 
ἴογθ υἱαϊοα ΠΟΠΉ1}1α ν᾽ θα ηΐπγ, 
ἀαουτη οαταπη (ὐγγαβ. ἢϊς Πα θη δι 
ΡΙδοεϊριαῖ. 50 ΗΝ. 

ἤρτηται Η!ρραγςῆ. ϑ,, ἘΣ Χρὴ δὲ, 
ἐπείπερ χαλινοὶ καὶ ἐφίππια ἐξ ὶ ἱμάντων 
ἠρτημένα ἐστὶ, “μήποτε τὸν ἵππαρχον 
τούτων ἔρημον εἶναι. 

περίζυγα] περιττὰ ΒΘΏ501 ΡοΟδίαΪα 6 
ν᾽ 10 Ζεααπῖι8 ; αυδο πούϊο ἴῃ νοσᾶθτ]0 
περίζυγος «αοιποᾶο 6586. ΡοΒβϑιῖ, οχ- 
ΘΠῚΡ0}15 γοσα]ουτη περίεργος, περι- 
λαλεῖν ΔΡΡΟΒΙΓΒ ἀοοοΥΘ σοπαίβ οϑῦ 
γ δἰβϑίαβ. Ηδβυςῇϊο περίζυξ εεὉ ὁμό- 
ζυγος εἰ σύζυγος : 81101 γοσα θυ] ΠΟῚ 
οχϑίαῦ, Ἰὰφαϊάθηι ροβαϊ, ψαοα Ἰοοιιβ 
Δυγιϑίοίθ] 5 ΡΟ]. 2, 5, 6, σοπῇῆτγτηδθιῦ 
[Ἀ6}16, τι0] παράζυγας νοοαί, απ] ἴῃ 
ΤΟΡῸΌ]]οα ΡΒ] ΟΠ 5 ἀδβηίξαμα. οἰνίατη 
ὨΠΙΠΊΘΙληλ, ΟαἸΪτ15. 5015 ῬΡΟΒΒΘΒΒΙΟΠΘΒ 

χρήσιμα ἑκάστῳ 1). ὠφέλημα. 

ἦάτα ἀδϑισηαίθθ διιηῦ, δχοθάαεπηΐ, περε- 
γενόμενοι, 81 γΟΟΘΠῚ 8η 8 ΟἸαπίαπι 
101 Ῥευϊοηῖαβ οομηραγανιῦ ἴῃ Απποίύ. δὰ 
γΘΙΒΙΟΏΘΙΩ Ρ. 542, 66. Β4511. ΔΠΗΙ 
1544, αὶ νούτα νἱ 0 νοσαθ}} 86η- 
ΒΌΠῚ ; ἰθηΐανὶ ἰδιπθῃ ἰάθη χαοα (Ἱ- 
ἔληΐαϑ, περίζυγας 5006 η5. ὅΟΗΠΝ, 
Ὁ] τηᾶ]6 Παράζυγας. Νοη Θχρ]ϊοαῦ 
Β14α5. [ιοϊΓ αὖ περίπλεα 8. 32. 

23. ὁ ἀκονῶν ἐκεῖνος] Υ΄. δὰ 6,1, 
Ι 
ἘΔ ε] 1886. ν᾽ ἀθίαῦ ῬΙῸ ὑπέρ-- 

πλεα, Ἰἀθιπα 6 απο περιττά. ΗΝ. 
Βδοῦπι5. δπιΐθμη περίπλεω. 

ἀπαγορεύοντα] δυιηῦ θᾶ, 185 ἴῃ 1080 
αϑι ραα]αίϊαι ἀδβοιπηῖ. ΘΟΗΝ, 

54. ὄργανα] Θ΄ Π1]11ἃ ἦθ ΓΔοΘἀοθγλ  5 
Βοεῖρ. [,Δ6. 11,2. 

ὀλίγοι τινὲς οἷ οὐχ ἱκανοὶ) ΠΟοο αἰοϊξ, 
ΑἸΙΘΙ 5 δὐϊδιῃ αι Ὠοη 81Ὁ Θχογοϊ αίτιϑ 
ἸΠΒΕ ΘΠ 18 ἱπδίραοίαιη βαρ αὅ8- 
[ϑοΐα ἴῃ (ΘΠ ΡΟΒΒ6. 
τὸν τὸ δὶ νϑυιιηη, τ νι ἀθίτιν, ἀιοϊίτν 

πὖ τὰ σκευοφόρα, 
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εἰς, τροφὴν δέοντα οἱ ἡγεμόνες τῶν ὁπλοφόρων ἐξετάζετε 
τοὺς ὑφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς" οὐ γὰρ δεῖ παριέναι ὅτου ἄν τις τού- 
τῶν δέηται ἡμεῖς γὰρ τούτων ἐνδεεῖς ἐσόμεθα. ἃ δὲ κατὰ 
τὰ ὑποζύγια κελεύω ἔχειν, ὑμεῖς οἱ τῶν σκευοφόρων ἀρ- 
χοντες ἐξετάζέετε, καὶ τὸν μὴ ἔχοντα κατασκευάζεσθαι 

46 ἀναγκάζετε. ὑμεῖς δ᾽ αὖ οἱ τῶν ὁδοποιῶν ἄρχοντες ἔχετε 
μὲν ἀπογεγραμμένους παρ᾽ ἐμοῦ τοὺς ἀποδεδοκιμασμένους 
καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀκοντιστῶν καὶ τοὺς ἐκ τῶν τοξοτῶν καὶ 
τοὺς ἐκ τῶν σφενδονητῶν" τούτων δὲ χρὴ τοὺς μὲν ἀπὸ 
τῶν ἀκοντιστῶν πέλεκυν ἔχοντας ξυλοκόπον ἀναγκαζξειν 
στρατεύεσθαι, τοὺς δ᾽ ἀπὸ τῶν τοξοτῶν σμινύην, τοὺς δ᾽ 
ἀπὸ τῶν σφενδονητῶν ἄμην" τούτους δ᾽ ἔχοντας ταῦτα 
πρὸ τῶν ἁμαξῶν κατ᾽ ἴλας πορεύεσθαι, ὅπως ἦν τι δέῃ 
ὁδοποιίας, εὐθὺς ἐνεργοὶ ἦτε, καὶ ἐγὼ ἦν τι δέωμαι, ὅπως 

37 εἰδῶ ὅθεν δεῖ λαβόντα τούτοις χρῆσθαι. ἄξω δὲ καὶ τοὺς 

ἐν τῇ στρατιωτικῇ ἡλικίᾳ σὺν τοῖς ὀργάνοις χαλκέας τε 
καὶ τέκτονας καὶ σκυτοτόμους, ὅπως ἂν τι δέῃ καὶ τοιού- 
των τεχνῶν ἐν τῇ στρατιᾷ, μηδὲν ἐλλείπηται. οὗτοι δὲ 

᾿ 1 ἐφ᾽ Α. τρίς α. οὐ] εἰ Α.6. ρτ. 
ἐνδέηται γὰρ οἵα. Α..(.8. γ.Ὑ. 

Ξ ὁδοποιῶν ὁδῶν Ὀ. ΘΟΟΥΤ. τηρ΄. ϑδ(. ΤΩ. 
ξοτῶν Ὁ. ἐκ] ἀπὸ Ὁ. 
χρὴ οτη. Α.6. τηρ΄. γ. 

παρεῖναι Α. οἵ, τι ν] ἀθίτιγ, 
ἃ δὲ κατὰ] ὅ ὅσα δὲ καὶ 10. 

καὶ τοὺς ἐκ τῶν τοξοτῶν] καὶ το- 
ἀπὸ τῶν] ἀπὸ Α.Ο. ργ. δὲ] οὖν τηρ. τ. α. 

ξυλοτόμον Α. ξυτόμον οἴ λο 5. ν.γΥ. α. πέλεκυς ξυλο- 
κόπος ῬΟΙΙῸΧ 7. 112. δ᾽ ἀπὸ τῶν τ. ϑδίθρῃδηιβ. δὲ τῶν τ. Α.α. δ᾽ ἐκ τῶν 
τ. 1. τῶν σφ.] σφ. Α.Μ. ἅμην 0. ἁμαξῶν Α. α. ἴλλας Α.α. 
ἐνεργοίητε Ώ. δεῖ] δὴ 10. ργ. . τε καὶ] καὶ Ὦ. ἂν τι δέῃ] 
ὁπόσα ἂν δέηται Ὁ). ἐλλείπηται (αϑίἴα]1ο. ΣΕΥ ΞΘΕΣ Α.Ὁ. λίπηται Ὁ. 

35. δέοντα] Νιεοθββατῖα δα νἹούατα ; 
ΒΘαΤΙ ΠΥ Θηΐμη ὅσα δὲ κελεύω ἔχειν. 
5ΟΗΝ, 

46. ἀποδεδοκιμασμένους] Ηξοῖθο ἰπ 
ἢος ψΈΥθο ; Πϑῖὴ γϑ]]4ο05 6]]0ΡῚ ἀβθβγθ 

τῶν ἄλλων οὐσίας ἐλλειπόμενόν ἐστι 
τὸ μὴ ὄν. αὰαῷ Πεϊπαοτῆϊβ νον: 
ηιμἰίγι5 οοἰογογιηι οὐσίαν ΠΟ) αδ86ηπ- 
ἔν. Ἐϊοπαδβ : ηὐ ηοηηίηιιδ ψιαην οοΐθ-- 
γον, για ψιιαηι ὁϑϑοηίζαγι παδοί. Α1- 

οἵ δἸδοῖοβ ἔιιῖββθ Δρρατθῦ. Αα πη] ]}Π}|ἀτὴ 
ΨΘΙῸ Τηΐπτι8 ἸἀΟηΘ05 οὔθᾶθγα οροτίοί 
6085, 4] ἀποδεδοκιμασμένοι νοςδη- 
[Τ. ΑἹ [οτίαββθ ῬγΘΡΟϑΙ1Ο 8116 η8 
οϑῦ σθηβοπᾶα" Τηΐτα 5. 57, δϑὺ οὗτοι 
ὁπλοφόρου τάξεως ἀπολελύσονται. 
5ΟΗΝ, Τία Πἰς ἀποδεδοκιμασμένοι. 

37. ἐλλείπηται] Ἰγχο ῥγδοίου ἤὰπο 
ΟῚ διιηῦ ΧΟΠΟΡΠΟΙ85,Ἠ ἈΠῚ νϑυθυτα 
μος ἔογπια ἢᾶς τπϑαγρδύμθτη Ἰερίθαν. 
Οοπηπηθηΐ. στὸ: 5: Φιλόνεικος πρὸς τὸ 
μὴ ΓΞ Ἢ εὖ ποιῶν τοὺς εὐεργε- 
τοῦντας ; 866 10] Θδύ ΡΓῸ ἀπολείπεσθαι. 
1τὰ Ρ]αΐο δορῃϊβίθ Ρ. 2Ρ8 Β : Οὐδενὸς 

ἸΕΌΤΒΕΙ ὧθ Ἰψαϊ!. 5, ὃ : Πολλοὶ γὰρ --- 
διὰ τὸ ἄπειροι εἶναι τούτων ἐλλείπον- 
ται. Ῥγδοοθδβιῦ δαί τὸν μὴ καλῶς 
πάνυ ταῦτα ποιοῦντα, Ἰά6Ιὴ 515: ΠΟ Δ Ή8, 
αποα Πῖο ἐλλείπεσθαι. Νίπι τούτων 
ΡῬοΐοβδὺ οὐϊδιη δα νοσαρ]ητη ἄπειροι 
ΤΘίουυὶ. ϑ'θα ΠραΐοΥ ΠΟΓῸΠῚ ἸΟΟΟΙΙΙΠῚ 
51Π}1}15. Θϑὺ ποβίσο, ΟὉἹ αἰ66556 βιρϊῆοαί 
γουθαπ ἐλλείπεσθαι, αιοα ροίϊα8. οΧ 
81 ΧοπορΠοπίθο ἐλλείπειν ἀἸσοπαάτιπι 
οὐαύ. 5ΟΗΝ, ΔΥΙΟΥΒ ῬΑΒΒΙΝῚ 6χ- 
ΘΙΏΡΪα ποηΠ]}]ὰ ν. ἴῃ ΤΠθ8. ϑίθρῃ. 
Ρ. 765 Β 
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ὑπλοφόρου μὲν τάξεως ἀπολελύσονται, ἃ δὲ ἐπίστανται, 
τῷ βουλομένῳ μισθοῦ ὑπηρετοῦντες ἐν τῷ τεταγμένῳ 

ο“ϑέσονται. ἢν δέ τις καὶ “ἔμπορος βούληται ἔπεσθαὶ ἀτωλεῖν 
τι βουλόμενος, τῶν μὲν προειρημένων ἡμερῶν τἀπιτήδεια 
ἔχειν ἣν τι πωλῶν ἁλίσκηται, πάντων στερήσεται" ἐπειδὰν 
δ᾽ αὗται παρέλθωσιν αἱ ἡμέραι, πωλήσει ὅπως ἂν βούλη- 

ται. ὅστις δ᾽ ἂν τῶν ἐμπόρων πλείστην ἀγορὰν παρέχων 
φαίνηται, οὗτος καὶ παρὰ τῶν συμμάχων καὶ παρ᾽ ἐμοῦ 

30 δώρων καὶ τιμῆς τεύξεται. εἰ δέ τις χρημάτων προσδεῖσθαι 
νομίζει εἰς ἐμπολὴν, γνωστῆρας ἐμοὶ προσαγαγὼν καὶ ἐμπ 
γυητὰς ἢ μὴν πορεύεσθαι σὺν τῇ στρατιᾷ, λαμβανέτω ὧν 
ἡμεῖς ἔχομεν. ἐγὼ μὲν δὴ ταῦτα προαγορεύω" εἰ δέ τίς τι 

40 καὶ ἄλλο δέον ἐνορᾷ, πρὸς ἐμὲ σημαινέτω. καὶ ὑμεῖς μὲν 
ἀπιόντες συσκευάζεσθε, ἐγὼ δὲ θύσομαι ἐπὶ τῇ ὁρμῇ" ὅταν 
δὲ τὰ τῶν θεῶν καλῶς ἔχῃ; σημανοῦμεν. παρεῖναι δὲ χρὴ 
ἅπαντας τὰ προειρημένα ἔχοντας εἰς τὴν τεταγμένην χώραν 

41 πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἑαυτῶν. ὑμεῖς δὲ οἱ ἡγεμόνες τὴν ἑαυ- 
τοῦ ἕκαστος τάξιν εὐτρεπισάμενος πρὺς ἐμὲ πάντες συμ- 
βάλλετε, ἵνα τὰς ἑαυτῶν ἕκαστοι χώρας καταμάθητε. 

ἀπολελαύσονται Α. ἀπολύσονται (ἃ. ΟΟΥΤ. 48. ΤΑ ΥῚ τὰ ἐπιτήδεια. 
ἤν τι (ὑδιηθγ τ 5. ΓΑΡυὶ ἢν δέ τι. τι] τις 6. τις Ε΄. δ᾽ οτι. Α.6. 

τιὺῦ. 

ὅπως] δ᾽ ὅπως Α. ΦΉΜΗ ΚΟ α, καὶ τιμῆς οτη. Ὦ. 20. προσά- 
γων 10. ἐγγύους σὺν] ἐν στρατείᾳ Ἀ. προσαγορεύω 

ἌΠ: ῬΓ: ὁρᾷ 10. 40. ῬΠς Ὦ. 41. συμβαλεῖται Ὁ). συμ- 
βαλεῖτε α. 5. ν.γΥ. καταλάβητε ἃ. 5.ν.Υ 

Ὅτι ἐξήκοι αὐτῷ ὁ χρόνος ὃς εἰρημένος 
ἦν παραμένειν. 

80. εἰς ἐμπολὴν ] [)6 Θοβπηθπᾶο ἀἸοίπια 
ποῖδί ῬΟ]]Χ 2, 12} : ΕΗ. δὲ καὶ τὴν ἐμ- 
πολὴν ἐπὶ τοῦ ἀγοράζειν ἔταξεν. 

γνωστῆρας] Ναϊρο 5158 εἰαίθ γνω- 
στὰς αἸο] τηοηοῦ ΜοΟΙΒΡ. ττό. Οὐοηΐ. 

ἐν τῷ τεταγμένῳ] ἴῃ εογίο εὖ ΠῚ8 
οοπϑεξαίο Ἰοοο, αὖ γτϑοίθα Βυοαδοι8. 
5ΟΗΝ. ἴἿπβογ. Αὐοα ἀραιὰ Βοροκῆ. 
(ἔφοη. Αἰμθη. νο]. 2, Ρ. 749. 46 οα. 
10. : Φυλάττοντες τὴν σφετέραν αὐτῶν 
ἐν τῷ τεταγμένῳ ὄντων. ΑΥΊΒΌΑ, ΝΟ]. 1, 
ὙΠ Εἴπερ οἱ πολλοὶ παρέξουσιν 
ἘΠῚ ἐν τῷ τεταγμένῳ, δεῖ τοὺς ἧ- 

γουμένους αὐτοῦ τούτου πρῶτον αὐτοὺς 

ἡγεῖσθαι. 
48. πωλεῖν τι βουλόμενος] Ηδος 1η- 

Θρίατῃ ρ]οββαίουύθιη διριιηΐ, απ ΟΧ 
νειὰ βουιρίπγα νἱ10 ΠΙ ΓΑ οΥ τα οἵα 
βιιηΐ. 5ΟΗΝ, 

τῶν προειρημένων ἡμερῶν τἀπιτή- 
δεια ἔχειν 1. 6. ὧν νε] εἰς ἃς προείρηται 
τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν. Ἠϊ8ί. τ. 7,1, 28: 

Ἡεπιβῦ. δα ῬΟ]]ΟΙΒ 9.151. διηΐ ααὶ 
Τιαίϊπο σορηϊίογθβ ἀἸοππίαν ἀρπα ΟἸςο- 
ΤΌΠΘΠ, (6 αυλθυ5 (ανὶ8 ΟἸΟΘ πα ηἃ 
ΕπΘϑϊ ροίθυις. σοιηράγαυ. 5ΟΗΝ, 
6 ἴογηα ν. δὰ Η. 6τ. 4, 8, 29. 
Τα πορεύεσθαι ὥίορἢ., αὖ Βο]θηΐ 1ῃ 
{4110 115 111] [4116 γ6. 

40. ἑαυτῶν] τοὺς ἑαυτῶν αι ἑαυτῶν 
ἡγεμόνας ΘΧΒρΘΟί68. 
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ΚΕΦ. Γ᾿. 
᾽ ΄ Χ ω « Ν “ ε Ν 

Ακούσαντες δὲ ταῦτα οἱ μὲν συνεσκευαζοντο, ὁ δὲ 
“ ’ ἣ Ν ΨΩ - ὯΥ ΄“ Χ ΄“ 

Κῦρος ἐθύετο. ἐπεὶ δὲ καλὰ τὰ ἱερὰ ἦν, ὡρμᾶτο σὺν τῷ 
, “ Ν᾿ ΓΦ « 7 3 Ἂ 

στρατεύματι" καὶ Τῇ μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐξεστρατοπεδεύ- 
σᾶτο ὡς. δυνατὸν ἐ ἐγγύτατα, ὅπως εἴ τίς τι ἐπιλελησμένος 

εἴη, μετέλθοι, καὶ εἴ τίς τι ἐνδεόμενος γνοίη, τοῦτο ἐπιπα- 
2 ρασκευάσαιτο. Κυαξάρης μὲν οὖν τῶν Μήδων ἐ ἔχων τὸ 

Ἁ 

τρίτον μέρος κατέμενεν, ὡς μηδὲ τὰ οἴκοι ἔρημα εἴη. ὃ δὲ 
Κῦρος ἐπορεύετο ὡς ἐδύνατο τάχιστα, τοὺς ἱππέας μὲν 
πρώτους ἔχων, καὶ πρὸ τούτων διερευνητὰς καὶ σκοποὺς 
ΦΙΔΝ, » ΄ 5.Ν Ν ῇ 3 χ Ν Ν 

ἀεὶ ἀναβιβάζων ἐπὶ τὰ πρόσθεν εὐσκοπώτατα' μετὰ δὲ 
7, 3 Ν " “ Ἁ δι 27 Ὗ 

τούτους ἦγε τὰ σκευοφόρα, ὅπου μεν πεδινὸν εἴη, πολλους 
᾿ Ψ ΄ι ΄σι ΄ Ἷς 

ὁρμαθοὺς ποιούμενος τῶν ἁμαξῶν καὶ τῶν σκευοφορων" 
ὄπισθεν δὲ ἡ φάλαγξ ἐφεπομένη. εἴ τι τῶν σκευοφόρων 
ὑπολείποιτο, οἱ προστυγχάνοντες τῶν ἀρχόντων ἐπεμέ- 

ϑλοντο ὡς μὴ κωλύοιντο πορεύεσθαι. ὅπου δὲ στενωτέρα [2] 
ΕΣ τ Χ ᾽ὔ ᾽ὔ Ἁ 7 5) », 

εἴη ἡ ὃδὸς, διὰ μέσου ποιούμενοι τὰ σκευοφόρα ἔνθεν καὶ 
2, 3 7 ς ε ἥ Ν 5 5 , ε 
ἔνθεν ἐπορεύοντο οἱ ὁπλοφόροι: καὶ εἴ τι ἐμποδίζοι, οἱ 

»Ἶ σι ᾿ς σ“ κι 2 

κατὰ ταῦτα γιγνόμενοι τῶν στρατιωτῶν ἐπεμέλοντο. ἐπο- 

1. ὁ δὲ κῦρος] ὁ δ᾽ Ὁ. ἐστρατοπεδεύσατο ἴ). ἐδύνατο 10). τοῦτο] 
τοῦτο καὶ Ὁ). 2. κατέμεινεν Ὠ. ἠδύνατο ΔΑ.Ε. ἐπορεύετο ρῬοϑῖ 
ἠδύνατο α. αἰεὶ Α..α. πεδίον Ὁ. ὁρμάθους Α.6. ργ. ἀμαξῶν 
Α.α. ὄπισθεν---σκευοφόρων οπι, Δ. σ. τῃρ΄. Τ. φάλαξ 1). σΟΥΤ. 8. ν. Τ΄.. 
τι τηοχ προστυχ. ὑπολείποιτο ] εἴ τῳ ὑπολείποιτο Α. σ. ῬΓ. ἐπιμέλοντο Α. 
ἐπεμέλλοντο Ε. κωλύοιεν 1).(. 5. ν.Υ. 3. ὅποι Α.α. στενοτέρα 
Α.1).6. ἡ οτῃ. Ὦ. ἐμποδίζοι, οἱ] ἐμποδίζοιτο Ὁ). αὖ γιγν. Ὁ. 

μετὰ δὲ τούτους ἦγε] Οοπῇ, 46 Ποο 
Ἰποτθ δουιρύθ. ΤῸ τη}. δα. Τυτχὶο. 
γνΟ]. 2,9 Ρ. 288. 

ὄπισθεν---ἐφεπομένη ] ϑδααϊ ἀεθοαῦ 
ἐπεμέλετο, ὡς μὴ, ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἰδιηθῃ 

ααϊζαγ, ἡμεῖς γὰρ τούτων ἐνδεεῖς ἐσό- τηϑ] 1 οἱ προστυγχάνοντες τῶν ἀρχόν- 
μεθα. ὅδῖο οὖ 4,10. εἰ δέ τινος ἔτι ἐν- των ἐπεμέλοντο. ΒΟῊΝ. ΡΥ, ρ, 4; 
δεῖσθαι δοκεῖτε. ἴ70 διΐοτη ΠΟ τηθη- 24. 
ἄοβθ Ἰἰθριιαν τι ἐνδεόμενος Ῥ͵Ὸ τινὸς 8. στενωτέρα] ἴῃ [ὈΥΤΗΪΒ ΡΕΙ ο οἵ ὦ 
ἐνδεόμενος, 516 οὖ 1116 ῬΟΙΡΟΓαα ΕἾΟΥ. [ἴα ᾿πάτιηΐ ΠΌΥΔΙ τὖ 6 πηι ΠΌΤ αα] 
Θα 10 διαθεΐ τι ἐνδεῖσθαι οἵ ἸὈϊάθη Πὶς ο, 'π ὦ σοῃβθηϊαδηΐ 2, 4.3. θα 
οὐδὲν ἀπορήσομεν ΡΓῸ τινὸς ἐνδεῖσθαι ὙϑΟΘΉ ΟΣ 8 ΤΟΙ Πα ΘΠ 88 ἔν Πη88 1185 

1. τι ἐνδεόμενος] ιιβραούττῃ Τ1}] 
Θϑύ τι ἐνδεόμενος ΡὈΙῸ τινὸς ἐνδεόμενος. 
Νὴ οἱ 6, 2, 25 αἰχ! ὅπου ἄν τις ἐν- 
δέηται τούτων᾽ 1ἴϑι ΘὨΪΤΩ 1η αἰ πιβδτη 
ΠΙΉΓῚΒ βουιρύσπα, Θδβύ, ἤθη δέηται" ϑί 88- 

εὖ οὐδενὸς ἀπορήσομεν, αὖ 'ῃ ΑἸάϊπᾶ 
αυοαὰθ δα! ΠοΠ6 Ἰοριίαν. ΚΤΕΡΗ. 

2. πρόσθεν] Νοσαδυ!αμη δαυϊάθτη 
πΠΟῊ ἀοβιαθγαραιῃ, 5ΟΗΝ, 

ν]Ό]Ο 586, αὐδϑ8 ΤΘΟΘΏΓΒΒΙΠΩΙ Ὁ] σα 5 46- 
ΡΙΑνδυιιηΐ 1η στεινότερος νο] στεινότα- 
τος, αὖ ἀριιὰ Ῥμοίίαμη ΒΙ1}]. Ρ. 30, τό 
οα, Βοκκ. 
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ρεύοντο δὲ ὡς τὰ πολλὰ αἱ τάξεις παρ᾽ ἑαυταῖς ἔχουσαι τὰ 
σκευοφόρα: ἐπετέτακτο γὰρ πᾶσι τοῖς σκευοφόροις κατὰ 
τὴν ἑαυτοῦ ἕκαστον τάξιν ἰέναι, εἰ “μή τι ἀναγκαῖον ἀποκω- 

4λύοι. καὶ σημεῖον δὲ ἔχων ὁ τοῦ ταξιάρχου σκευοφόρος 
ἡγεῖτο γνωστὸν τοῖς τῆς ἑαυτοῦ τάξεως" ὥστ᾽ ἀθρόοι ἐ ἐπο- 
ρεύοντο, ἐπεμέλοντό τε ἰσχυρῶς ἕκαστος τῶν ἑαυτοῦ ὡς 
μὴ ὑπολείποιντο. καὶ οὕτω ποιούντων οὔτε ζητεῖν ἔδει 
ἀλλήλους ἅμα τε παρόντα ἅπαντα καὶ σαώτερα ἦν καὶ 
θᾶττον τὰ δέοντα εἶχον οἱ στρατιῶται. 

5..ἢ Ὡς, δὲ, οἱ προϊόντες σκοποὶ ἔδοξαν ἐν τῷ πεδίῳ ὁρᾶν [3] 
ἀνθρώπους λαμβάνοντας καὶ χιλὸν καὶ ξύλα, καὶ ὑποζύγια 

δὲ ἑώρων ἕτερα τοιαῦτα ἄγοντα, τὰ δὲ καὶ νεμόμενα, καὶ 
τὰ πρόσω αὖ ἐφορῶντες ἐδόκουν καταμανθάνειν μετεωριζό- 
μενον καπνὸν ἢ κονιορτὸν, ἐκ τούτων πάντων σχεδὸν ἐγί- 
γνωσκον ὅτι εἴη που πλησίον τὸ στράτευμα τῶν πολεμίων. 

6 εὐθὺς οὖν πέμπει τινὰ ὃ σκόπαρχος ἀγγελοῦντα ταῦτα τῷ 
Κύρῳ. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα ἐκείνους μὲν ἐκέλευσε μένοντας 
ἐπὶ ταύταις ταῖς σκοπαῖς ὃ τι ἂν ἀεὶ καινὸν ὁρῶσιν ἐξαγ- 
γέλλειν" τάξιν δ᾽ ἔπεμψεν ἱππέων εἰς τὸ πρόσθεν καὶ ἐκέ- 
λευσε πειραθῆναι συλλαβεῖν τινας τῶν ἀνὰ τὸ πεδίον ἀν- 
θρώπων, ὅπως σαφέστερον μάθοιεν τὸ ὄν. οἱ μὲν δὴ 

"ταχθέντες τοῦτο ἔπραττον. αὐτὸς δὲ τὸ ἄλλο στράτευμα 
[4] 

3 ’ Α ἐπετέτακτο γὰρ οτη. 1). ἑαυτῶν ἑκάστου Δ. εὖ αὶ ἕκαστον 5... Ρ. ἃ. ἑαυ- 
δῶν ΨΦ' ΄ 

τοῦ ἑκάστου 1). ἀποκωλύσειεν ;. 4. ὁ ρΡοϑβῦ ταξιάρχου 1). ἑαυ- 
,.Ἴ ς πΞ , τ .5 δι . 

τοῦ] ἑαυτῶν Α.α. ὥστε ἁθρόοι τε 1). ΓΛΌΥῚ ἐπεμελοῦντο. ἕκαστοι 
ἈΠ’ α- Ῥε. ὑπολείποιντο Ψιιηϊ1πᾶ. ὑπολίποιντο Α.}). Ὁ. σωότερα 1). 
5. ὡς δὲ οἱ προϊόντες) οἱ δ᾽ οὖν προσιόντες 1). τὰ δὲ] τά τε ἃ.α. ἀφο- 
ρῶντες 1). καπνὸν] ἢ καπνὸν [).. 5.ν.Υ. ἁπάντων ). σχεδὸν οτη. ὨὉ). 
που οτη. }Ὁ. 6. τινα ὁ σκοπάρχης (σκόπαρχος 1.) Α.Ο(. ὁ σκοπάρχης 
τινὰ 19. αἰεὶ 1). ἐξαγγέλειν 1). 

5. ἕγερα τοιαῦτα] (ΔΥΛΘΓΆΤΙΙΒ 1ης6Γ- 
ῬΓοίαίαγ : υἱαοῥαιίι" υἱάίθγθ αἰηιιο5 
αὐγτρίοηἶοα ραθιίιην οἱ ἰἴζηα, 66γη6- 
δαπέφιιο 7μηθηΐία οἱ χιώ ἡ] α αἰμοογοιέ 
οἱ χιι ραδοογοηέγ. Δρογίθ 1101] δα] 
ΒΟΙΡΟΠΤΑΠΙῚ ΘΧΡΙΓΘ5810, 566 ἕτερα ταῦτα 

0. 11, ὉὉΙ καὶ κωμάρχης δαἀάϊξατῃ ἰπ 
ἀοθυουθ8, αὖ ἴῃ Οππηϊθιι5 6, τύδ, 
τριττυάρχης ᾿ΏΓΘΙ ΠΟΙ ρΟΒΙΐα ΟἸΙΠ τρί, 
αα!αβοῦχη Π1}1] οοταπηιιηθ Ὠαθοί, απο 
τριττύαρχος 580ΥἸΡύτιιι5 Γ58θὲ Ῥο]]ιχ, 
αὖ ὃ, τοῦ, π6 αἸοαῖη 46 ἐνωμοτάρχης 

ν6α 1415586 νἀ θέαν. 5ΟΌΗΝ, 
6. σκόπαρχος] [Π᾿αῦτπΔ ἴῃ ΠΙὈΥῸ9 

Ῥ]ογόβαθ σκοπάρχης βιιβροοίαμῃ [δοὶΐ 
ααϊσααϊ Πα] βιη 06] [ΟΥΤΠ ΔΙ ΙΠῚ ΒΊρ6Γ- 
οϑύ δρᾷ Χοπορῃοπίθιη, νοὶ κωμάρ- 
χης; απ [οΥ πιὰ 5] αία ἀρτια ΡΟ] τὴ 

ααῦ 4}118, αἴαδ8 Ἰρδὸθ ΠΡΤΟσττὴ ναυ]θίαῦθϑ 
οϑίθηππηῦ ΠᾺ]}1π8 6556 Παοὶ. 

ἀκούσας ταῦτα]  Νοη ἰη γα 685 
αρια ΧΘπορποηΐθιη τηο]οβδίθ τϑροϑίϊ- 
[ὰπΔ ταῦτα, απο ἴῃ [Δ] 1015. τηοᾶο 
«αἀάπηῦ πηοο οταιϊ {τη τ 6] ]ΟΥ68. 
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αὐτοῦ κατεχώριζεν, ὅπως παρασκευάσαιντο ὅσα ᾧετο 
χρῆναι πρὶν πάνυ ὁμοῦ εἶναι. καὶ πρῶτον μὲν ἀριστᾶν 
παρηγγύησεν, ἔπειτα δὲ μένοντας ἐν ταῖς τάξεσι τὸ πα- 

’ “΄“" ΕΝ 

8 ραγγελλόμενον προνοεῖν" ἐπεὶ δὲ ἠρίστησαν, συνεκάλεσε 
᾿ο «5 ἊΨ ὦ ΄“- 

καὶ ἱππέων καὶ πεζῶν καὶ ἁρμάτων ἡγεμόνας, καὶ τῶν μη- 
΄ Ὰ γ ΄σ' δ᾽ Ν ξ΄ ς 

χανῶν δὲ καὶ τῶν σκευοφόρων τοὺς ἄρχοντας καὶ τῶν ἀρ- 
γον ν Ἁ “ ε Ἁ , 

ο μαμαξῶν" καὶ οὗτοι μὲν συνῇσαν. οἱ δὲ καταδραμόντες 
5 Ν 7ὔ ᾿ τ Ἷ Γι 5, ε ἃ 

εἰς τὸ πεδίον συλλαβόντες ἀνθρώπους ἡγαγον᾽ οἱ δὲ συλ- 
᾿ Ἃ ν: ω 5, ὔ Ν 

ληφθέντες ἀνερωτώμενοι ὑπὸ τοῦ Κύρου ἔλεγον ὅτι ἀπὸ 
“ ’ὔὕ 59 ΄ 3. τὰ Ἃ ε 3, φῶ νΝ 

τοῦ στρατοπέδου εἰεν, προεληλυθότες ἐπὶ χιλὸν, οἱ ὃ ἐπὶ 
ξύλα, παρελθόντες τὰς προφυλακάς" διὰ γὰρ τὸ πλῆθος 

1ο τοῦ ,»στρατοῦ σπάνια πάντ᾽ εἶναι. καὶ ὃ Κῦρος ταῦτα [5] 
ἀκούσας, Πόσον δὲ, ἔφη, ἄπεστιν ἐνθένδε τὸ στράτευμα ; 

ϑ' “) Υ̓ Ἂ Υ͂ ΄ 39) 

οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι ὡς δύο παρασάγγας. ἐπὶ τούτοις ἤρετο ὃ 
“- ε -» » ῇ 3 3 5 - Ν ἃ 

πρὸ Ημώῶν ὃ᾽, ἐῴη, λογος τις ἣν παρ αὑτοῖς : Ναὶ μᾶ 
᾿ “᾽, Ν : 3 5 3 

Δι ἐφασαν, καὶ πολὺς γε ὡς ἐγγὺς ἤδη εὔγτε προσιοντες. 
Τίς οὖν : ἔφη ὁ Κῦρος, ἢ καὶ ἔχαιρον ἀκούοντες ἰόντας ; 
τοῦτο δὲ ἐπήρετο τῶν παρόντων ἕνεκα. Οὐ μὰ ΔΩ" 
εἶπον ἐκεῖνοι, οὐ μὲν δὴ ἔχαιρον, ἀλλὰ καὶ μάλα ἠνι- 
΄“ ΄σι ἷ 9 32 ε ἴω 7 ΄σ 3 γ᾽ 

ὥντο. Νῦν δ᾽, ἐφὴ ὁ κῦρος, τί ποιοῦσιν ; ᾿Εἰκτάττον- 
3» ᾶς 3 Ἁ Ν ἤ « ’ὔ Ν ἈΝ 

ται, ἐφασαν᾽ καὶ ἐχθὲς δὲ καὶ τρίτην ἡμέραν τὸ αὐτὸ 

1 "- 

7. παρεσκευάσαντο 1). παριστᾶν : Ῥὺ: παρεγγύησεν 6. σροσ- 
νοεῖν Α.α. 8. ἠρίστησαν] ἰ ἴῃ 11. ἃ. τοὺς ἡγεμόνας 1}. λΡτὶ 
συνήεσαν. 9. ληφθέντες 1). ΡΘΕ ΛΊΝ  μμῖν δ᾽ ἐπὶ Ὁ. παρελθόν- 

ΤΟ. ὅτι οἴ. Ὁ. τες] προελθόντες Α. Ἤ: (Ο. ΘΟΥΓ. 8. Υ. 
προσάγγας 1). ΖομΑΓᾺΒ Ρ. 150 (ὐ. οἱ δὲ ὡς δύο π. εἶπον ϑδιιϊάαβ ν. "Παράσ. 

ὈΓ. τούτοις] τούτων }. λόγοις Δ. ἔφησαν Α.(. σΟΥΓ. 8. ΥΟ Τ΄ ἤδη 
ἴσ: τὰρ᾿ Γ΄. εἴητε Ἐπ βου, ἦτε Α.}).α. Ζομαῖδ8. ἢ καὶ οἵη. 0. 
ἰόντας οἵα. Ὠ. τοῦτο δὲ] ὁ δὲ τοῦτ᾽ ἢ). δὴ] δή γε Δ. δὴ καὶ α. ἀλλὰ 
οτῃ. ἢ. χθὲς σ. 

7. τὸ παραγγελλόμενον προνοεῖν] ὥ1ς 
ποτε: ὦ. ΘΗΝ. 
Ων. ΠῚ» 255. ΒΟΉΝ, 
10. οὐ μὲν δή γ᾽] Οοηῇ. τ, 6, ο; 2, 

2, .22,. οἱ Ὁ,» 5»19. Ηογαπὶι ἸοσΟΙ πη 
ΑἸΓΘ ππ]ς Ρ]Δ 6 510}1}15 ὁϑῦ ; Οὐ μὲν δὴ, 
ἀλλὰ τοῦτό γε Ψευδόμενος ἑάλωκα. 
ΌΪ οοαα. ἀλλὰ καὶ τοῦτο ψευδόμενος. 
ὕοην. 4, 52: Μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐ μὲν 
δή" ἀλλὰ καὶ δέδοικα. ϑεα (ἕοοη. 18, 
5» Ρίδῃθ εβϑί οὐ μὲν δὴ ἄξιόν γε τὸ 
πρᾶγμα καταγέλωτος. ΒΟῊΝ, 564 δή 
γε νἈ]46 βαβρθοίατη Δρυα ΔΉ Ια ΟΙΟΥΘΒ. 

εἴητε] ΤΑ τοΥ τη ΒουρίαΓα ἦτε οοη- 
βουναία ν]ἀθύπν [ουτηᾶ εἶτε, αἴθ ραΥ ΘΓ 

δίατιθ εἶμεν ΡΙῸ εἴημεν, εἶεν ῬΥῸ εἴησαν, 
ΣΧΘΠΟΡΠΟΠΙΙ αἰ Πβααθ Αἰ ο15 σοηβίδηϊου 
τε ἀθπηάς, τι αἸσοίαι δα 7,1, 42. 

11. τρίτην ἡμέραν] Ζοπαιᾶθ [,μ6χ. 
Ρ. 1745. ἀὁ [ογγαϊα Πδο ὉΡΘῺΒ οἰϊαῦ: 
Χθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν ταὐτὸ τοῦτ᾽ 
ἔπραττον, Οϑίθηπίίηιθ αι 510 (65 
θτοσαπλ ΧΟΠΟΡΠΟηΓ5. ἴθ οΥΓαδῚ οἵ 
Δροβέσορβο. ἘΌΥΠηὰ χθὲς π΄ ΟΠΊηΪ- 
Ὀχ8 δδβὲ 7, 5. 43, οἵ Απβῆῇ. 6, 4, 18, 
οὐ Αὐτοα ΡΘγΠΙ θθίαΓ ἃ ρτατητηδῦ]ο}8 Ν 
Θίθρη. “ΤΠ 65, οἰ(αι15.: 864 ἐχθὲς ΟΠΏΘ5 
Ἰηῇγα 7, 5.» 53» 8ΠΠ|]ὰ6 ΑΟ]οῚ ἸΡΊάθπα 
ΠΊΘΠΊΟΤΑΙΪ. [}6 ἔογυτηθΐα ν. ον ηθι θυ, 
ΠΕ Ω, 27: 



9200 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒ ΙΝΡ5Τ΄. ΟΥ̓ΒῚ 

τοῦτο ἔπραττον. ὋὉ δὲ τάττων, ἔφη ὁ ἰζῦρος, τίς ἐστιν ; 
οἱ δὲ ἔφασαν, Αὐτός τε Ἰζροῖσος καὶ σὺν αὐτῷ “Ἑλλην τις 
ἀνὴρ, καὶ ἄλλος δέ τις Μῆδος" οὗτος μέντοι ἐλέγετο φυγὰς 
εἶναι παρ᾽ ὑμῶν. καὶ ὁ κῦρος εἶπεν. ᾿Αλλ᾽, ὦ Ζεῦ μέ- 
γιστε, λαβεῖν μοι γένοιτο αὐτὸν ὡς ἐγὼ βυύλο Ὁ 

Ἔκ τούτου τοὺς μὲν αἰχμαλώτους ἀπάγειν ἐκέλευσεν, 

εἰς δὲ τοὺς παρόντας ὡς λέξων τι ἀνήγετο. ἐν τούτῳ δὲ 
παρῆν ἄλλος αὖ ἀπὸ τοῦ σκοπάρχου, λέγων ὅτι ἱππέων 
τάξις μεγάλη ἐν τῷ πεδίῳ προφαίνοιτο" καὶ ἡμεῖς μὲν, 
ἐφη; εἰκάζομεν ἐλαύνειν αὐτοὺς βουλομένους ἰδεῖν τόδε τὸ 
στράτευμα. καὶ γὰρ πρὸ τῆς τάξεως ταύτης ἄλλοι ὡς 
τριάκοντα, ἱππεῖς συχνὸν προελαύνουσι, καὶ μέντοι, ἔφη: 
κατ᾽ αὐτοὺς ἡμᾶς, ἴσως βουλόμενοι λαβεῖν, ἢν δύνωνται, 

τὴν σκοπήν᾽ ἡμεῖς δ᾽ ἐσμὲν μία δεκὰς οἱ ἐπὶ ταύτης τῆς 
13 σκοπῆς. καὶ ὃ Κῦρος ἐκέλευσε τῶν περὶ αὐτὸν ἀεὶ ὄντων 

ἱππέων ἐλάσαντας ὑπὸ τὴν σκοπὴν ἀδήλους τοῖς πολεμίοις 
ἀτρεμίαν ἔχειν. Ὅταν δ᾽, ἔφη, ἡ δεκὰς ἡ ἡμετέρα λείπῃ 
τὴν σκοπὴν, ἐξαναστάντες ἐπίθεσθε τοῖς ἀναβαίνουσιν ἐπὶ 
τὴν σκοπήν. ὡς δὲ ὑμᾶς μὴ λυπῶσιν οἱ ἀπὸ τῆς μεγάλης 
τάξεως, ἀντέξελθε σὺ, ἔφη, ὦ Ὑστάσπα, τὴν χιλιοστὺν 
τῶν ἱππέων λαβὼν καὶ ἐπιφάνηθι ἐναντίος τῇ τῶν πολε- 
μίων τάξει. διώξει δὲ οὐδαμῇ εἰς ἀφανὲς, ἀλλ᾽ ὅπως αἱ 

ἀλλ᾽ 2] λλύ Ὁ: 

12 [6] 

ὁ κῦρος] κῦρος Δ... 12. ἐκέλευσεν ἀπάγειν 1). 
αὖ α΄. τηρ. τ. ταύτης οτη. 1). ἔφη οτη. Ὁ. συχνοὶ α. προελαύ- 
νουσι ϑίορῃδηιϊι. προσελαύνουσι Α.1).α. κατ᾽] καὶ Δ.α. μία δεκὰς 
ἐπὶ ταύτη τῇ σκοπῇ 0. οἱ] ἡ Δ.α. 13. ἐκέλσε ἃ. ΡΥ. αἰεὶ 10. 
ἐξαναστάντας---σκοπὴν Οτη. 10. δὲ οτῃ. Ὁ. ἀντεξέλθετε ἔφη Α.6Ὁ, σὺ 
οἴη. Μ. χιλιοστὴν ΔΑ... ἀντίος 175. Τ[μὉτ] διώξεις. οὐδαμοῖ Α. μηδαμῇ 9. 

12. ἀνήγετο] ΡΙαΐο ΟἸιαντη]ά. Ρ. 1550: 
᾿Ενέβλεψέ τε μοι καὶ ἀνήγετο ὡς ἐρω- 
τήσων. ΕΥγχ. Ῥ. 202 1): ρῶν αὐτὸν 
ἀναγόμενον ὡς ἀδολεσχήσοντα. Ικ- 
ΟἸΔη. ΠοΧΊΡἢ. 6. 15: ᾿Ανηγόμην ὡς ἀρ- 
χαιολογήσων, Δ] ΔΤ 66 Ὠδν]ρδηΐθ. 

συχνὸν] Απαῦ. 1, 8, 1ο: ἽΑρ- 
ατα διαλείποντα συχνὸν ἀπ᾽ ἀλλήλων. 
5ΟΉΝ, ΑἸϊὰ ν. δὰ 65. ϑίβθρῃ. 

12. διώξεις] ὅρα 1, 3, 14, 6βί 
διώξει. ΟΙΠΊΠΠΙΓΟΙ 4,1, 10, οὗ 4, 8, 18. 
ΟΥπορ.. 12; ἢ: 5ΌΗΝ, 566 ΑΠΔ}). 1, 
4, 8: ᾿Αλλὰ μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἔγωγε 
αὐτοὺς διώξω. οιποΒίῃ. Ρ. οῦρ, 11. 
ΝΙΒΙΠ]ΟΙΉΙΠτι8 Μὴς ΒΟΙΊΡΒῚ δάκος 

ἐναντίος] ἀντίος {ππΐ. οἱ ΑἸά., αἱ 
ΒΦ606. 1Ώ6]1Ο768 ἴῃ ΟὙΤΌΡΘΟαΪα οἱ Απᾶ- 

Ῥαβὶ ἀντίος Ῥγεοθηΐ ΡΙῸ ἐναντίος, 586- 
ΤΩ6] οὐϊδπὶ ἀντιοῦσθαι 81.018 4, 2, 30 
ΡΙῸ ἐναντιοῦσθαι, αἴ ἀρὰ ΤΟ. 2, 40, 
ἡντιώμεθα ῬΙῸ ἠναντιώμεθα Ἰερεβραῦ 
Ἡοβυομῖαβ ν. Ἤντησες Θποᾶ ορῸ 
111Σ ΠΟῚ ΤηδρὶΒ δατηϊ θη ππὶ αἰχὶ 
ΔΙ 4, 3, 1ὃ, ἀντίον ῬΙῸ ἐναντίον. 

ΤΠ ον ἀϊθ5. θη ὯΘ6 ἀντίος Παϊάθιη 
αἰχιῖ, αὖ Χοπορποη οὐ ΠΤ ΥΔρΊΟΙ, ἐναν- 
τιοῦσθαι δυιῖθπι 1086 Ρδυου ἀἴαπο Χο- 
ΠΟΡΠΟΙ (Οὔ]65. τὖ τα] τη [ογοῦ 5] του - 
416. Β61η6] αἸχιββοῖ ἀντιοῦσθαι, αὖ Δὰ- 
ΒΟΉ ]ιι8, οὐ Ρ]Θυ 16, ΠΪδΒὶ ΒΘΙΏΡΕΘΓ, 
Ἡγοαοίτιβ. 

οὐδαμῇ Ποτπιᾶ οὐδαμοῖ οδ΄ ἴῃ 110 718 
ΠΟΠΉ111115 Πλλητι5. θΟΏΪ5. ΔΠΔ}. 7,6, 20: 
Μηδαμῇ κατ ὀλίγους ἀποσκεδαννυμέ- 
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ΡΟ Ί,Η, 901 

3 Α » ᾿ς ΄’ Ἂ δ᾽ 57 ᾽ 

σκοπαί σοι διαμένωσιν ἐπιμεληθεὶς πάριθι. ἣν ὃ ἀρὰ ἀνα- 
᾽ὔ Ν 7 αν ἃ [ὰ 

τείναντές τινες τὰς δεξιὰς προσελαύνωσιν ὑμῖν, δέχεσθε 
δὰ 5, 

φιλίως τοὺς ἄνδρας. 
ε ε 3 ε ε ς , 

Ο μὲν δὴ Ὑστάσπας ἀπιὼν ὡπλίζετο" οἱ δ᾽ ὑπηρέται [7] 
ἤλαυνον εὐθὺς ὡς ἐκέλευσεν. ἀπαντᾷ δ᾽ αὐτοῖς καὶ δὴ 
ἐντὸς τῶν σκοπῶν σὺν τοῖς θεράπουσιν, ὁ πεμφθεὶς πάλαι 
κατάσκοπος, ὁ φύλαξ τῆς Σουσίδος γυναικός. ὁ μὲν οὖν 
Κῦρος ὡς ἤκουσεν, ἀναπηδήσας ἐκ τῆς ἕδρας ὑπήντα τε 
αὐτῷ καὶ ἐδεξιοῦτο" οἱ δὲ ἄλλοι ὥσπερ εἰκὸς μηδὲν εἰδότες 
ἐκπεπληγμένοι ἦσαν τῷ πράγματι; ἕως ὃ Κῦρος εἶπεν, 
᾿Ανδρες φίλοι, ἥκει ἡμῖν ἀνὴρ ἄριστος. νῦν γὰρ ἤδη 
πάντας ἀνθρώπους δεῖ εἰδέναι τὰ τούτου ἔργα. οὗτος οὔτε 
αἰσχροῦ ἡττηθεὶς οὐδενὸς ᾧχετο οὔτ᾽ ἐμὲ φοβηθεὶς, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ 
ἐμοῦ πεμφθεὶς, ὅπως ἡμῖν μαθὼν τὰ τῶν πολεμίων. σαφῶς 
τὰ ὄντα ἐξαγγείλειεν. ἃ μὲν οὖν ἐγώ σοι ὑπεσχόμην, ὦ 
᾿Αράσπα, μέμνημαί τε καὶ ἀποδώσω σὺν τούτοις πᾶσι. 
δίκαιον δὲ καὶ ὑμᾶς ἅπαντας, ὦ ἄνδρες, τοῦτον τιμᾶν ὡς 
ἀγαθὸν ἄνδρα" ἐπὶ γὰρ τῷ ἡμετέρῳ ἀγαθῷ καὶ ἐκινδύνευσε 

Ν ϑιαοῦ ε (ῇ ξ 3 ’ὔ 3 Α Ν Ξ 

καὶ αἰτίαν ὑπέσχεν, ἡ ἐβαρύνετο. ἐκ τούτου δὴ πάντες [8] 
ἊΣ Ἃ ᾿ . ͵7ὔ ν 3 “ 3 Υ͂ Ν 

ἠσπάζοντο τὸν ᾿Αράσπαν καὶ ἐδεξιοῦντο. εἰπόντος δὲ 
4 σ ᾿ξ λ Ἂ ΒΗ “ ἃ , Ν ξεν ὼκπ 

Κυρου ὅτι τούτων μὲν τοίνυν εἴη ἅλις, “Α δὲ καιρὸς ἡμῖν 
Ἴ " σ΄ 2 “ 3 ’ὔὕ Ἁ Ἶ 4 

εἰδέναι, ταῦτ᾽, ἔφη, διηγοῦ, ὦ ᾿Αράσπα: καὶ μηδὲν ἐλάττου 
΄“ 3 ΓΟ Ἁ 7 Ἁ “΄- “- Ν 

τοῦ ἀληθοῦς μηδὲ μείου τὰ τῶν πολεμίων. κρεῖττον γὰρ 

διαμένουσιν 1). ΠΟΥ. 5. ν. 684, τη. ἐπιμεληθεὶς ἐπι 5. ν. εἴ μτ. α. 
ἂν 10. ἀνατείνοντες τὰς 1): ὑμῖν τινες 10. δέχεσθαι Δ. φίλως 
1).ἃ: 5:ν.ζ.: 14. ὑστάσπης α. κέλευσεν 1). ρν. ἀράσπας Ροϑβί 
σκοπῶν 8. α. τηρ΄ Τ᾿. ὁ ἀράσπας δηλαδὴ ΖοπδΙδΒ ρΡ. 159 |0. ὁ φύλαξ Βυ- 
ἄδεια. ἢ φύλαξ Α.α. φύλαξ ΤΣ 
ὑπήντα, ἢ ἠπήντα ΒἘ. ΡΓ. ὁ οὔ. Α. α. Ῥ᾽. οὐδενὸς οτη. 1). τό. δὲ] 
γὰρ 1).α. 5. ν.γτ. τ. ἅλις εἴη 1). δὲ καιρὸς---εἰδέναι} ἃ δ᾽ ὁ ἑταῖρος 
ν Α.Ὁ. ρὑγ., αὶ φουγ. τ. δ᾽ ὁ καιρὸς----εἰδέναι. ἐλάττου) ἐλασσοῦ Ἀ. σ. 
μείου 1).,. ΟΠΊΒΒΙΒ ΠΠΟΧ μηδὲ μείου. ϑιυυϊάαθ ν. Μείου οἶδαΐ Κῦρος ἔφη πρὸς 
᾿Αράσπαν τὸν κατάσκοπον, μηδὲν ἐλάσσου τἀληθοῦς μηδὲ μείου τὰ τῶν π. κρεῖσ- 
σον---εὑρίσκειν. κρεῖττον] κροῖσσος Α. 

15. ἤκουσεν] εἶδεν [).(α. ΘΟΥΤ. 1. 

νους. Ὗ. δα Βίερῃ. Τὴ68. ν. Οὐδαμοῖ. ἴογθθ ΠΟῚ Γαδ ΠᾺΠὰ βϑαπηΐ δραΐ 
ϑοα. Πὶς ργεοδίαὺ οὐδαμῇ. '“αμα δια- 
μενοῦσιν ΘομηρΙάοτιϑ, τ ὑγιανεῖς 1,6, 
16. Ῥγδθβθῃβ 018 ΠΠΊΡΡΆΓΟΝ. 1, 2. 

17. εἰπόντος---ἔφη] Υ. εα Η. 6. 4, 
»9. 
τοῦ ἀληθοῦς] τἀληθοῦς, υὐ διυυιϊάαϑ ν. 

Μείου, 5ΟΙΡ51586 νἹἀθίαν ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 
ΘΙΒ1 ΟΥ8.518. Ὠτι} 18 ΘΧΘΙΏΡ]α ἀρ ΡΘοθη- 

ΤΟΥ αἰ άθια ααὖ ῬΡ]αύοΠ θη, ΌΟΡΌΙΩ 
ΠΠΟΥῚ δἴϊδτη τὸ εὖ τὰ βθβρα ρυϑθηΐ 10] 
μαπα ἀθθ 16 τἀληθὲς εἴ τἀληθῆ 5οΥ1ρΡ56- 
τιιηῦ 1111 ραυιίον δίψπ Χοπορθοη. 

μηδὲ μείου] ϑϑαῖῖΒ εϑῇ ΡγΟΡΔ016 
οΥἵα 6586 6Χ ΑἸ ΟρτΑρΡ δ, ΨΘΥΌΟ ὙΑΥΙΟΓΙῚ 
μείου οατη ἐλάττου οσοπίμδο, αὖ Α][6- 
ΤΠ Δ] 06 Υ1 Βα 5 πιιηὖ ΒΟΥ ΡΙΟΥΘΒ. ΟὕΤα 
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,ὔ » ἐν Ιμ 3 “- δὰ ,ὔ 5 ἐς 5 ,ὔ 
μείζω οἰηθέντας μείονα ἰδεῖν ἢ «μείω ἀκούσαντας ἰσχυρότερα 

ῳ ὙΔῸ 

18 εὑρίσκειν. ΚΚαὶ μὴν, ἔφη ὁ ᾿Αράσπας, ὡς ἂν ,ἀἄσφα- 

λέστατά γε εἰδείην ὁπόσον τὸ στράτευμά ἐστιν ἐποίουν" 
συνεξέταττον γὰρ παρὼν αὐτοῖς. Σὺ μὲν ἄρα, ἔφη ὁ 

ξὺνι 5 Αι “- ’ 53 5 Ν Ν ΜΝ Ζ 

κῦρος, οὐ τὸ πλῆθος. μόνον οἶσθα, ἀλλὰ καὶ τὴν τάξιν 
» ΄ι 

αὐτῶν ; Ἔγὼ μὲν ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ ᾿Αράσπας, καὶ ὡς 
διανοοῦνται τὴν μάχην ποιεῖσθαι. ᾿Αλλ᾽ ὅμως, ἔφη ὃ 
Ἰζῦρος, τὸ πλῆθος ιν πρῶτον εἰπὲ ἐν κεφαλαίῳ ΤΡ ΡΝ ΑΡΗΣ θροεῖ πο πα τὸ σΝ 

9. Ἐκεῖνοι τοίνυν, ἔφη, πάντες τεταγμένοι ἐπὶ τριάκοντα τὸ 
ἐᾷ Ν τς Ψ ΄ ἊΝ ΄᾿ 

βάθος καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς πλὴν τῶν Αἰγυπτίων ἐπέχουσιν 
3 Ν Ἂς ν τς 2 ’ὔ 

ἀμφὶ τὰ τετταράκοντα στάδια' πάνυ γάρ μοι, ἔφη, ἐμέ- 
Ω͂ ν, ε “ ΄σ ς 3 

οολησεν ὥστε εἰδέναι ὁπόσον κατεῖχον χωρίον. Οἱ δ᾽ Αἰ- 
΄ ΕΒ ςε - - 7 5 

γύπτιοι, ἔφη ὁ Κῦρος, πῶς εἰσι τεταγμένοι; ὅτι εἶπας 
Ν ΄. 7 Ζ΄ Ἀ ς " 

Πλὴν τῶν Αἰγυπτίων. 'Τούτους δὲ οἱ μυρίαρχοι ἐταττον 
3 ε ἊΝ “- Ν ΧΝ ε΄, οὖν σι ον 

εἰς ἐκατὸν πανταχῇ τὴν μυριοστὺν ἐκαστην᾽ τοῦτον γὰρ 
Λ) Ν. 5 ΄ 5, (ΠῚ “- Ψ,, ΟΕ Ἢ ς 

σφίσι καὶ οἴκοι νόμον ἔφασαν εἶναι τῶν τάξεων. καὶ ὃ 
ω ᾿κ Φ , »)» ωω “ 

Ἱζροῖσος μέντοι μάλα ἄκων συνεχώρησεν αὐτοῖς οὕτω τὰτ- 
Υ͂ ἃ “4 “ ΄“ ΄ 

τεσθαι ἐβούλετο γὰρ ὅτι πλεῖστον ὑπερφαλαγγῆσαι τοῦ 
΄ι ’ ἈΝ ᾿ Ὥ ς σι ΄σι 

σοῦ στρατεύματος. [Πρὸς τί δὴ, ἐφη ὁ ἸΚῦρος, τοῦτο ἐπι- 
θυμῶν ; Ὥς ναὶ μὰ Δί, ἔ 5 5 κυκλωσό ; μῶν; ὥς ναὶ μὰ Δι,, ἐφη. τῷ περιττῷ κυκλωσόμενος 

π Υ Ε ΩΝ 5 3 3 -“ “Χ 9 ἴω 9 « Ψ' 

καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿Αλλ οὗτοι ἂν εἰδεῖεν εἰ οἱ κυκλούμενοι [το] 

[9] 

18. ὡς σα- 
ξυνεξ. Α.α. 

μείζω] μείζονα :. ἰσχυρότερα] μείζονα (.. τῆρ.Υ. 
Φέστατά γ᾽ ἂν εἰδείην ἃ ἃ ἐποίουν 10. σαῴφε 86" ἀσῴ 6. τ. 
αὐτούς 1). ἄρα) γὰρ ΔΑ. σ. 
Χο. ἐπὶ] εἰσὶν ἐπὶ Δ. α. 

Α.α. ργῃ. οὗτοι δ᾽ ἀπέχουσιν ἃ. σουτ. 
Κρ (ῃ ΠηΘ γΘΙΒ.8) τεῖ, 1. 6. κρατεῖ, 1). 
εἰπὲ 10. 
νόμον] οἰκονόμον 1).(3. τηρ΄. Υ΄ 
σλείστω 10. ὑπερφαλαγγίσαι 1). 

Χοη. Ἦϊβί. τ. 2, 4. 9: Μειοῦν μὲν 
ἄρα σύγε τοὺς φίλους ἡπίστω, ΠΟ]]α01 Ἰῃ 
ϑηποῦ. 

ἐπέχουσιν) Ν᾽ αγϊοίαΐοθ ἴῃ 1ΙὈΥῚ8. Ρ6- 
ῬΟΙΙῦ ΠΟ ᾿ἸΠΙγοαΌΘΠ5. ΘΟΉ 510 Ρ10- 
Ῥοβιοπῦτῃ ἀμφὶ εὐ ἐπὶ, οα͵]8 ΘΧΘΙΏΡ]ἃ 
πιπ τη τ ἡ..αὉ 1.5. 2.2: Δ δᾶ. 4.5.1, δὲ 
ἹΝυπηοσιη δαΐθιη Ὠοβίϊαπη ὐτὸ ο0Ὲ- 
ἡπιοιθηάπτη το] παυὶῦ Αὐαβραβ 6 Βρϑίϊο 
αοα δοῖ65 ὑαηΐθο ααδηύοε αἸχοτγαΐ 101- 
ὑπ] Π15 οοοαρανοῖ. 1}6 νυἹραῖΐα 5011Ρ- 
ὑπτα γθοίθ ΘΟ ΘΙ θυ: “ΜΙΠῚ Ἰοσα8 
ὙΠ ΠΟΒ5. νἹἀθίαγ, βΌΠΏΠῸ ΔΙΡΠΊΘηΐΟ 
ῬΓΟΠΟΙΏΪΠΪΒ οὗτοι, ατι04 ἀροτΐθ ῥγθθοο- 
46η1] ἐκεῖνοι ορροβιύπιη δα ὺρνμῇο8 

ἐπέχουσιν] ἐ ἔχουσιν Ὠ. 

μυρίαρχοι Ἐὰ. μυριάρχαι Α.Ὦ.6. 
ἔφασαν] ἔθεσαν Α.α. 

διανοοῦντα Α. 
οὗτοι δ᾽ ἀμφεχον 

κατεῖχον α. 58.ν.1. κατεῖχε Α.α 
20. ὁ οἵη. 6. κῦρος] κῦρος. 

μυριοστὴν Α.α. οἴκοι 
μέντοι] μὲν Ὁ. 

οἶσθας Α.6Ο. ρζ. 

οἱ ΟἸΏ. 

τ Ιοττὶ ἀρ οθαΐ, 56 ποη ροίοβί : βρᾶ- 
{τὰ ΘὨΪ ΠῚ} βύδ ἀἸΟΓΠ αυδαταρτηΐα 6Χ- 
ΘΥΓΟΙα 5. ἀὺργρίμοτιιη Οσοῦραγθ ΠΟῚ 
Ρούαϊῦ βο]ι8. 1)οη46 ἀπέχουσι ὨΜ]1Ὸ 
τη 0 ρμοΐοβί Ἰοοιπὶ ΨΟΥῸΪ ἐπέχουσι 
ΟὈΔΠθγΘ. «(41 Π1Π}1] τ 6}11|8 ΒΌΘΟΌΓΙΙ 
ααδηη ΟΧ Ἰη 616 }}8 1). Βου θ ΓΘ πάντες 
τεταγμένοι ἐπὶ τρ. τὸ βάθος καὶ πεζοὶ 
καὶ ἱππεῖς πλὴν τῶν Δἰγυπτίων ἐπέχου- 
σιν ἀμφὶ εἰο.᾽ δάτη (ὐΔτηθΆΎ 8 : 
“8. Ππὰ ε ἔχουσιν, ἐπέχουσιν.᾽ 

20. οὗτοι ἂν εἰδεῖεν] Ἠθοΐο Ἠ η- 
ἀοτγῆϊι8 ἸΠΊΘΥΡΥ δἰαύαν: “1 δὶ οορηοϑοθηί, 
απ, φιυνὴὶ οἱηριπί οἵηψὶ ρμοϑϑίηί. λυ] 
[ΓΘ] τιΘ 8. δὲ [ΟΡ τι]0. 1118. τιθτ8 ἸῺ 
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ΙΝ ἢ; ὅλ ὁ ἐμ ὁ... εὐ τὲ ὁ 900 

κυκλωθεῖεν. ἀλλ᾽ ἃ μὲν παρὰ σοῦ καιρὸς μαθεῖν, ἀκηκόα- 
μεν ὑμᾶς δὲ χρὴ, ὦ ἀνδρες, οὕτω ποιεῖν᾽ νῦν μὲν ἐπειδὰν 
ἐνθένδε ἀπέλθητε, ἐπισκέψασθε καὶ τὰ τῶν ἵππων καὶ τὰ 
ὑμῶν αὐτῶν ὅπλα" πολλάκις γὰρ μικροῦ ἐνδείᾳ καὶ ἀνὴρ 

καὶ ἵππος καὶ ἅρμα ἀχρεῖον γίγνεται: αὔριον δὲ πρῷ; ἕως 
ἂν ἐγὼ θύωμαι, πρῶτον μὲν χρὴ ἀριστῆσαι καὶ ἄνδρας, καὶ 
ἵππους; ὅπως ὃ τι ἂν πράττειν ἀεὶ καιρὸς ἢ μὴ τούτου 
ἡμῖν ἐνδέῃ) ἔπειτα δὲ σὺ, ἔφη, ὦ ᾿Αράσπα, τὸ δεξιὸν 
κέρας, ἔχε ὥσπερ καὶ ἔχεις, καὶ οἱ ἄλλοι μυρίαρχοι ἤπερ 
νῦν ἔχετε' ὁμοῦ δὲ τοῦ ἀγῶνος ὄντος οὐδενὶ ὃ ἅρματι και- 
ρὸς ἵππους μεταζευγνύναι. παραγγείλατε δὲ τοῖς ταξι- 
ἄρχοις καὶ λοχαγοῖς ἐπὶ φάλαγγος καθίστασθαι εἰς δύο 
ἔχοντας ἕκαστον τὸν λόχον. ὁ δὲ λόχος ἦν ἕκαστος εἴκοσι 
τέτταρες. 

Καί τις εἶπε τῶν μυριάρχων, ἵζαὶ δοκοῦμέν σοι, ἔφη, ὦ 
Κῦρε, ἱκανῶς ἕξειν εἰς τοσούτους τεταγμένοι πρὸς οὕτω 
βαθεῖαν φάλαγγα; καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Αἱ δὲ βαθύτεραι 
φάλαγγες ἢ ὡς ἐξικνεῖσθαι τοῖς ὅπλοις τῶν ἐναντίων τί 
σοι, ἔφη, δοκοῦσιν ἢ τοὺς πολεμίους βλάπτειν ἢ τοὺς 

21. καιρὸς οἵη. ἢ. οὕτως Α. 

Ἐπ τεῦ ἈΠΟ Ρ 
ἢ] ἐη Ὁ 

ἂν οτὰ. ὮὨ. 
καὶ Ἐπ κατέχεις Ὁ. 

γὰρ 10. τοὺς ἵππους Ὦ. 
Τί τ τὰρ', τὶ α-: 
του 
ἢ οἴη. Ἄνα. ΡΓ. 

οοτητηϊπαπᾶο, αὐ Βορῃ. (Πα. Ουοὶ. 
882: Τά γ᾽ οὐ τελεῖ.--- Ζεὺς ταῦτ᾽ ἂν 
εἰδείη, σὺ δ᾽ οὔ. 

21. ᾿Αράσπα] Ηδοο νοῦρα Αὐᾶϑρθ 
τη0 0 Γαδ] οχ Ποβύϊαμτη οΒΌΓ18 ΠΟῊ 
ΠΟΥ ΘΏΪΓΘ ταΐτιβ ᾿Αρίσβα οοπ]εοϊῦ, 481- 
ΟΠαῸ 8 πιδπλογαΐτ τ ἃ [ΘΟ ο]αν]ο ΠΟ- 
ΤΘΏ ΤΘροτῖί. ΝΘ 8110] Αὐδβρᾶβ 1ΠΊΘΥ 
μυριάρχους ποτηϊηδύῃγ. Υ΄. οἰἴδτη 84 7:1; 
3. ΟΝ, Ἐἶχες Ῥορρο. ΑἸ]ϊοσαὶ ρυ- 
τδη τη ΠΟ ̓080 ἸΟ60 ΒΙρἜ ΠΟΙ ΑΥΒ- 
Ῥᾶπῃ [δούατη {1556 τ γεγο στη. θα 
τα ααοα Ὦξρο ἀθβου 68 ἴα δὐχὶΐ 
'  Ζοίζεβ Πιβί. 8» Ἴορ: Ἅμα ἡ ἡμέρᾳ θύσας 
δὲ τῇ αὔριον ὁ Κῦρος συνέταττε τὸ 
στράτευμα πρὸς προσβολὴν πολέμου, 
τῷ μὲν ᾿Αράσπᾳ δεδωκὼς τὸ δεξιὸν τὸ 
κέρας, Ὕστάσπᾳ τὸ εὐώνυμον, ἔχοντι 
τοὺς ἡμίσεις ἱππέας γένους τοῦ Περσῶν, 

ἐνθένδεν, αὐ νἀοίαν, α. ὈΓ. 
πολλάκις γὰρ] ἁ ὡς δύρμα; ἢ Ὁ. ἀληθῶς Ὠϊς ΠῚ. Γ΄. α. 

22. ἔφη οτη. 1). 
τεταγμένους Α.(α. ΠΟΥ. 8. Υ. ἴο 

δοκοῦσιν ἔφη 10. 

τὰ ὑμῶν] ὑμῶν ). 
ΓΑΡΥῚ πρωί. ὅπως 

ἡμῖν] μῖν Δ. Ὁ. ργ. μὲν] γε Ὁ. 
μυριάρχοι Ἀ.],. ἐμοῦ Α. δὲ] 

τοῖς ΟΤΏ. λόχος] λόχος 
εἰς τοσούτους ὡς τοσού- 

οὕτω] οὕτω τεταγμένοι 1). 

κεκροτημένους μάχαις, τοῖς ἄλλοις μυρι- 
άρχαις δὲ ἄλλα ποιεῖν κελεύσας. Θ]- 
Ῥὰ5 δααϊύ αιιθθ βαηΐ 5. 28. Θαϊ απ 
Ὧ6 Ηνϑίαβρα αἰχιΐ, δαί τοροί ΘΙ ΩΣ 
10; δαΐ ὀχοϊΔογαηί Ροϑβί κέρας ἔχε ἢξδος 
ἴεγ : σὺ δὲ, ὦ Ὑστάσπα, τὸ εὐώνυμον 
ἔχε. Ἐπ οοτίθ Χθῃορηοη ἢϊο ΠΟ Ρο- 
Βιογαῦ 116 ἔχοντι τοὺς ἡμίσεις εἴς,, 
δ ᾿ηἴτἃ 7, 1, 10, Ἐὖ τ] ΓΤ 4! 6 ΠῚ 
5:10 αποα 5:ηἸβίσαση. ΟΟση ΟΥΩ  Ο{Ὸ1, 
566 ᾿ΓΖοΐζαθ ΠΟῚ Ὠϊπιϊθιτη 810 {ΓἹὈ 16} - 
ἀππῃ, Φαρα δἰΐθυιβ Ἰοοἱ ΠΟ ἸρΡΏΔΙΌ. 

ἅρματι) ῬγΥΟνΘΙΡΙ ΙΟ60 ΘΧΘΙΏρΡ]ΙΠπι 
ΘΌΥΡΒ. ᾿1Π00] ΡΟΩΪ τϑοΐθ δἀπηοποί (ὑὰ- 
ΠΠΘΓΆΤΙΙΒ. 5ΟΗΝ, 

εἰς δύο] ΑἸ πἀϊηθτη ἀἸοἱ, ποη 1δ1- 
ἐπάϊπροτῃ, οβίθπαι!ξ 5. 22. Υ. δᾶ, "τς, 
ϑουρῦ, τ, ΝΟ]. 2, Ρ. 242. 
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23 συμμάχους ὠφελεῖν : ἐγὼ μὲν γὰρ, ἔφη; τοὺς εἰς ἑκατὸν 
τούτους ὁπλίτας εἰς μυρίους ἂν μᾶλλον βουλοίμην τε- 

τάχθαι' οὕτω γὰρ ἂν ἐλαχίστοις “μαχοίμεθα. εἰ αἱ ὅσων 
μέντοι ἐγὼ τὴν φάλαγγα βαθυνῶ οἶμαι ὅλην ἐνεργὸν καὶ 

οἡσύμμαχον ποιήσειν αὐτὴν ἑαυτῇ. ἀκοντιστὰς μὲν ἐπὶ τοῖς 
θωρακοφόροις τάξω, ἐπὶ δὲ τοῖς ἀκοντισταῖς τοὺς τοξό- 
τας. τούτους γὰρ πρωτοστάτας μὲν πῶς ἄν τις τάττοι, οἱ 
καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦσι μηδεμίαν μάχην ἂν ὑπομεῖναι ἐκ 
χειρός ; προβεβλημένοι δὲ τοὺς θωρακοφόρους μενοῦσί τε, 

καὶ οἱ μὲν ἀκοντίζοντες, οἱ δὲ τοξεύοντες, ὑπὲρ τῶν 
πρόσθεν πάντων λυμανοῦνται τοὺς πολεμίους. ὅ τι δ᾽ ἂν 
κακουργῇ τις τοὺς ἐναντίους, δῆλον ὅτι παντὶ τούτῳ 

“5 τοὺς συμμάχους κουφίζει. τελευταίους μέντοι στήσω τοὺς 
ἐπὶ πᾶσι καλουμένους. ὥσπερ “γὰρ οἰκίας οὔτε ἄνευ 
λιθολογήματος ὀχυροῦ οὔτε ἄνευ τῶν στέγην ποι- 
οὕντων οὐδὲν ὄφελος, οὕτως οὐδὲ φάλαγγος οὔτ᾽ ἄνευ 
τῶν πρώτων οὔτ᾽ ἄνευ τῶν τελευταίων, εἰ μὴ ἀγαθοὶ 

“ὁ ἔσονται, ὄφελος οὐδέν. ἀλλ᾽ ὑμεῖς τ᾽, ἔφη, ὡς παραγ- 
γέλλω τάττεσθε, καὶ ὑμεῖς οἱ τῶν πελταστῶν ἄρχοντες 
ἐπὶ τούτοις ὡσαύτως τοὺς λόχους καθίστατε, καὶ ὑμεῖς οἱ 

οἡ τῶν τοζοτῶν ἐπὶ τοῖς πελτασταῖς ὡσαύτως. σὺ δὲ, ὃς τῶν 
ἐπὶ πᾶσιν ἄρχεις, τελευταίους ἔχων τοὺς ἄνδρας παραγ- 
γελλε τοῖς ἑαυτοῦ ἐφορᾶν τε ἑκάστῳ τοὺς καθ᾽ αὑτὸν καὶ 
τοῖς μὲν τὸ δέον ποιοῦσιν ἐπικελεύειν, τοῖς δὲ κακυνομένοις 
ἀπειλεῖν ἰσχυρῶς" ἣν δέ τις στρέφηται προδιδόναι θέλων, 
θανάτῳ ζημιοῦν. ἔργον γάρ ἐστι τοῖς μὲν πρωτοστάταις 

23. εἰς μυρίους] δισμυρίους 10. βου- 
μαχούμεθα 10). ὅσων] οἵων 1)., αὶ Ὠϊο 

στρατηγικῶς Ὦϊο τηρ΄. Τ. (α. 
λοίμην μᾶλλον 10. οὕτως Ὦ. 
τηρ᾽, σή. τὴν τάξιν. βαθύνων Ἀ.(6. ρτ. ἰδιον οἴομαι. αὐτὴν] 
Ῥοϑῦ Ποῦ καὶ ογαϑιύ (, 24. μὲν] γὰρ :. τοὺς οἵη. Ὁ). πῶς Ἡ. 
τοι Α.α. οπι. }Ὁ. πρόσθε Δ.1}). Ῥγ. ἄν τις κακουργῇ 1). 25. λι- 
θουργήματος 1). ὀχυροῦν Ἀ.α. στέγειν Ἀ. ὄφελος οὐδὲν [). 
εἰ---ἐσονται] ἢν---ὦσιν 1). ΣΟ: τ ὉΠ. ΔΑ.α. τάττεσθαι 1). ΡΥ. 
καθιστᾶτε 1). καθίσταντε . ὈΓ. 2: ἄρχοις (. ρτ. τοὺς] τοῖς (α. 00, 
5.ν.Υ. κακινομένοις  μάλακυνομένοις 1). ἔργω (ὁ προστάταις 1).Μ. 

223. τοὺς εἰς ἑκατὸν τούτους] 8. 20. 
24. τάξω] Οομηξ. 46 Πδο τάξει 6αϊ. 

Τυσο. ϑουιρῦῦ. Π1}}1}. γΟ]. 1, Ρ. 585: 
29 Ῥ. 245. 

25. τοὺς ἐπὶ πᾶσι) [888 ΘοΒάθηιν 40] 
Δ]1ὰ5 οἱ ὄπισθεν οἱ οὐρὰ αϊοαηΐυτ, ὑγα- 
αι ὙΝ εἰβκῖαβ ; γθοῖθ, ἀπτησποο 05 46 
ΔΟΎΩΏ6, 1105 46 δοῖθ, 1ῃΐ6]]Πσ 5, α 18 }- 

απδπη Ἰοου8 ΠΙβύ. τ. τ, 1, 34, σοηΐγα- 
γπ|8 αϊς βθηΐθηϊιοθ 6886 ν]ἱάθαίαν. 
Ψογιπ ΟΟΥΕ ρθη 5. ΤΏ1]1118 6586 ἀΘ 6 18 
αὐρυῦ ἀἀἀιίαηι καλουμένους. ΘΟΗΝ, 

26. πελταστῶν] διαηῦ απ δηΐθᾶ 
ἀκοντισταὶ νοσδαηίαν, 5ΟΗ 

27. ἑαυτοῦ) ΝΙΒὶ Ἰοροπμάμπιη σαυτοῦ, 
αΌ1, 6, 25. 
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θαρρύνειν τοὺς ἑπομένους καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ᾽ ὑμᾶς δὲ δεῖ 
τοὺς ἐπὶ πᾶσι τεταγμένους πλείω φόβον παρέχειν τοῖς 

28 κακοῖς τοῦ ἀπὸ τῶν πολεμίων. καὶ ὑμεῖς μὲν, ταῦτα ποι- 
εἴτε. σὺ δὲ, ὦ Εὐφρᾶτα, ὃ ὃς ἄρχεις τῶν ἐπὶ ταῖς μηχαναῖς, 
οὕτω ποίει ὅπως τὰ ζεύγη τὰ τοὺς πύργους ἄγοντα ἔψεται 

20 ὡς ἐγγύτατα τῆς φάλαγγος. σὺ δ᾽, ὦ Δαοῦχε, ὃς ἄρχεις 
τῶν σκευοφόρων, ἐπὶ τοῖς πύργοις ἄγε πάντα τὸν τοιοῦτον 
στρατόν" οἱ δὲ ὑ ὑπηρέται σοῦ [ τῶν ὄχλων] ἰ ἰσχυρῶς κολα- 

30 ζντων τοὺς προϊόντας τοῦ καιροῦ ἢ λειπομένους. σὺ δὲ, 
ὦ Καροῦχα, ὃ ὃς ἄρχεις τῶν ἁρμαμαξῶν αἱ ἄγουσι τὰς γυ- 
ναΐκας, κατάστησον αὐτὰς τελευταίας ἐπὶ τοῖς σκευοφό- 
ροις. ἑπόμενα γὰρ ταῦτα πάντα καὶ πλήθους δόξαν παρ- 
έχει καὶ ἐνεδρεύειν ἡμῖν ἐξουσία ἔσται καὶ τοὺς πολεμίους, 
ἣν κυκλοῦσθαι πειρῶνται, μείζω τὴν περιβολὴν ἀναγκάσει 
ποιεῖσθαι: ὅσῳ δ᾽ ἂν μεῖζον χωρίον περιβάλωνται, τοσού- 

341 τῷ ἀνάγκη αὐτοὺς ἀσθενεστέρους γίγνεσθαι. καὶ ὑμεῖς μὲν 
οὕτω ποιείτε: σὺ δὲ, ὦ ᾿Αρτάοζε καὶ ᾿Αρταγέρσα, τὴν χι- 
λιοστὺν ἑκάτερος τῶν σὺν ὑμῖν πεζῶν ἐπὶ τούτοις ἔχετε. 

θρασύνειν Α.(α. σοΥΥ. τηρ. Τ. ὑμᾶς δὲ] καὶ ὑμᾶς Α.α. ὑμᾶς Μ. 
28. εὐφράτα Ἤν α. ΡΥ. βραδάτα (α. ΠΟΥΥ. ἀβραδάτα 10): πύργοις ἄγοντα] 
ὑπηρέτας καὶ τοὺς πύργους φέροντα ὑπηρέτας καὶ τοὺς ρΡοϑβί τοὺς α. 6. Τ΄ 
20. δαδοῦχε ἃ. σκευοφόρων ἁρμαμαξῶν (58: Υ: πύργοις ἐπὶ ταῖς 
μηχαναῖς δα. Α.α. ἄγετε Ὦ. τῶν ὄχλων ΟΠ]. δ. 30. καροῦχα 

φόβω Τ.. 

Α.Ὁ. ργ. καρδοῦχε Ὠ.(. 5.ν. γ. καδούρχα Ἐ. πηρ΄. Τ. παρέξει [Ὁ πάντα 
ταῦτα τοὺς πολεμίους ΘοΠπεοίάογαβ. [ΛΌΥ τοῖς πολεμίοις. πειρῶν- 
ται] βούλωνται Ρ. μεῖζον] μείζω Α.}0. περιβάλλωνται -. 21. μὲν 

ἀρτάοζε] ῥαρτάοζε Ὦ. ἀρτάβαζε σα. ΘΟΥΤ. Τ΄. 
χιλιοστὴν Ὀ15 Α. ἡμῖν Ὁ. ργυ. ἐπὶ---- 

μὲν ἀδι (819) Ὁ. μὲν οὖν α. 
ἜΕΡ αὐμὶ Α. ἀρταγόρσα 1). 
ἔχετε ΟἿ. 

28. Εὐφράτα͵ [ἄθτη Ποτηθῃ δϑύ ἀρὰ 
Αὐμδηδβίπτη ἴῃ Μοπίθίδιοομ!! (]16ς- 
ΟΠ 6 πονὰ Ῥαίγαχῃ γο]. 2, Ρ. 21 Δ, Εὐ- 
φρατᾶς ἀρὰ Τ᾽ πΠεροἀοτοίμπμῃ Η. Εἰ. 2,0. 
ϑυϊάδιη ν. Μένανδρος Προτίκτωρ. ᾿Α- 
βραδάτας δυΐδτη 6Χ 5. 35 1Π]αΐὰ5. δαηΐ 
ΔΕΓΘΥΩ ΟΥΛηΪᾷ ἤδθο ὨΟΠΊ]ηδ 1 γοσαίϊνο 
αἰγουτηθοίθπαα ροίαβ αύδτη δοιιθηάδ. 

29. τῶν ἜΠΗ Οὐοταπηθηΐ. 3» 7» 8» 
μᾶλλον ἐν τοῖς ὄχλοις ἢ ἐν ταῖς ἰδίαις 
ὁμιλίαις εδῷ αἀἴνοῦβθο βθῆϑιι ρῸ σοη- 
αἰοΩ 8 ΡΟΡαΪ, αὖ ἀραα Ρ]αἰοποιη. 
5ΟΗΝ. Οἱ οπηϊδιῦ τῶν ὄχλων. ΑἸΙΔ 
ΡΙυν. ΘΧΘΙΏΡΪἃ ν. ἴῃ ὟΠ65. ΘΘΡΗ. 

30. αἵ ἄγουσι τὰς γυναῖκας] Ηῶς 
ἸΟββευηδῦ]8β 5Βρθοίθυη ὨΆΡΘγΘ τοοίθ τηο- 
παϊῦ Δ εἰβκιαβ. ἘΧΟΙΙΒΑΥῚ ροβδβθηΐ, 51 

σκευοφόρων ἁρμαμαξῶν 5. 20 Θ556ηΐ ἃ 
ΧΟΒΟρΡΠοηΐαδ ρτοίθοία. 66 5. 8. οδἴϊδτη 
αἀἰβπραπηίυῦ ἁρμάμαξαι ἃ σκευοφό- 
ροις. μυρίοσθα 591. 8. δὲ 4.95.4. 2;.20.: 
εὖ 4, 3.1, ἁρμάμαξα τὖ νϑῃϊοαϊ πη 
ΤᾺ] ΘΌγ6 {αἰ 18πὶ 5ΘΘΡΙ 5. ποιηϊηδίδ. 
5ΟΗΝ. 

τοὺς πολεμίους] Αὐάεοίεγ ἴΐα νὰ]- 
θαίαγη τοῖς πολεμίοις ΟΟΙΤΟΧΙ, 8 Π6- 
ΤΩΪΏΘ Ἰη θγρυθίατη τδούατη. ΒΟΉΝ. 

᾿Αρτάοζε καὶ ᾿Αρταγέρσα] Νοτηθῃ 
Αὐΐαρουβὶβ δϑύ ἴῃ ΑπδΌδΒὶ 1, 7. 11. οὗ 
τ δ; 24. Οὔη ναγϊοίαΐθ ἰαυδ ΒΟΥΙΡ- 

ἴυγ80 ἴῃ ἰὈτῖδ. ΠΌΤ ἀθπῚ 2, 4, τό; 5, 35» 
᾿Αρτάοζος. ὅΓΗΝ, ἐλβε αι γόρδιωνί αὖ 
᾿ηἶνα ΠΟΠΉᾺ], Τ᾽ ζοίζεβ Πιβί, 32. 717. 

Χ 
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“ 
ὠ Ἂν Ά 

32 καὶ συ, ὦ Φαρνοῦχε καὶ ᾿Ασιαδάτα, τὴν τῶν ἱππέων χιλίο- 
στὺν, ἧς ἑκάτερος ἄρχει ὑμῶν, μὴ συγκατατάττετε εἰς τὴν 
φάλαγγα, ἀλλ᾽ ὄπισθεν τῶν ἁρμαμαξῶν ἐξοπλίσθητε καθ᾽ 
ὑμᾶς αὐτούς" ἔπειτα πρὸς ἐμὲ ἥκετε σὺν τοῖς ἄλλοις ΕΝ 
μόσιν. οὕτω δὲ δεῖ ὑμᾶς παρεσκευάσθαι ὡς πρώτους 

[τὰ » ,ὔ Ἂ ἈΠ 24.Ε 7.9 “ “- 

22 δεῆσον ἀγωνίζεσθαι. καὶ σὺ δὲ ὁ ἄρχων τῶν ἐπὶ ταῖς κα- 
ἕ - 7 ΄σ ἴω 7 

μήλοις ἀνδρῶν, ὄπισθεν τῶν ἁρμαμαξῶν ἐκτάττου" ποίει 
4 δ᾽ “ ἢ 57 “λλ ᾽ἾΑ ψν. ς ἴων δ᾽ ε “ 

9840 ὁ τι ἂν σοι παραγγέλλῃ ᾿Αρταγέρσης. ὑμεῖς δ᾽ οἱ τῶν 
ε ς 7 ε Α Ἀν ε ἐΞΞ 

ἀρμάτων Ἠγέμονες διακληρωσάμενοι, ο μὲν λαχὼν υμῶν 

πρὸ τῆς φάλαγγος τὰ μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑκατὸν ἔχων ἅρματα 
καταστησάτω᾽ αἱ δ᾽ ἕτεραι ἑκατοστύες τῶν ἁρμάτων, ἡ 

Ν ἃ Χ 

μὲν κατὰ τὸ δεξιὸν πλευρὸν τῆς στρατιᾶς στοιχοῦσα 
ς Υ, “ » 3. ἃ 7’ ε Ν ἮΝ ἣν 5. , 

ἐπέσθω τῇ φάλαγγι ἐπὶ κέρως, ἡ δὲ κατὰ τὸ εὐώνυμον. 
ἴω Α ο , 

35 Κῦρος μὲν οὕτω διέταττεν. 
3 ’ ν ΄ δ 5 ὕ 

Αβραδάτας δὲ ὁ Σούσων βασιλεὺς εἶπεν, ᾿Εγώ σοι, 
΄σι 3 Ψ δὰ Ν “ 

Κῦρε, ἐθελούσιος ὑφίσταμαι τὴν κατὰ πρόσωπον τῆς 
3 ,ὔ ΄ ΄ Μ΄ 3 , Υ Ὑ “ Ν 

46 ἀντίας φάλαγγος τάξιν ἔχειν, εἰ μή τί σοι ἄλλο δοκεῖ. καὶ 
«ε “ ἊΝ τά ἐς ᾿ 

ὁ Κῦρος ἀγασθεὶς αὐτὸν καὶ δεξιωσάμενος ἐπήρετο τοὺς 
8. Εἰς - ὅ᾽ σ ᾽, 9 Ἀο τΕ - 2, “- 

ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἀρμασι ἱΐέρσας, ᾿Η καὶ ὑμεῖς, ἐφη; ταῦτα 
΄- 9 ΄- Υ Ν ͵ 

συγχωρεῖτε ; ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνοι ἀπεκρίναντο ὅτι οὐ καλὸν εἴη 
΄“ «ε ,ὔἷ , τ δὴ Ν᾽ 9) δε, 9 

ταῦτα ὑφίεσθαι, διεκλήρωσεν αὐτοὺς, καὶ ἔλαχεν ὁ ᾿Αβρα- 
“,, ς ς Ν , Ν Χ ΄ 

δάτας ἧπερ ὑφίστατο, καὶ ἐγένετο κατὰ τοὺς Αἰγυπτίους. 
“ ι Χ ’ 7 -“ “- ΡῚ 

37 τότε μὲν δὴ ἀπιόντες καὶ ἐπιμεληθέντες ὧν προεῖπον ἐδει- 
“- Ν ͵ Ω ΄ 

πνοποιοῦντο καὶ φυλακας καταστησάμενοι ἐκοιμήθησαν. 

42. φαρμενοῦχε Ὁ. ἀσιαδάτα Δ.α. ἀσιάδα Π. ἣν Α. ὑμῶν ἄρχει 10. 
συγκατάσσετε ὄπισθε Α. οὕτως 1). δεῆσον] δεῆσον ὑμᾶς Ὁ). 
55: οὁἡ ὦ Δ. Ὁ). τῶν οτη. Δ.6. 5.ν.Γ. ἀρταγέρσας 1).6. 8. ν.Υ. 
84. πρὸ τῆς] πρώτης 1). πρὸς τῆς Ὁ. με. 

στείχουσα Δ.Ε. ΘΟΥΤ, 8... Γ. στύες 

της }0. Εἰς δἱ ἰηΐγᾶ. 
56. ὑφίεσθε (. “ΟΥΥ. 8. ν.Ὑ. 
427. φύλακας Ὁ. 

σὺ 10. ργτ. 

42. ᾿Ασιαδάτα] ᾿Ασιαδάτας ααϊάθτη 
εἰϊδιη Τ᾿ Ζεύζοβ Η]βί. 3,718. ὥ'8δα νϑύυτη 
ν] ἀοἹ ᾿Ασιδάτης αἰχὶ δα ΑΠδ)". 7, 8, 9, 
τ᾽ ᾿Ασιδάτης ῬεΥϑα Τηθιηογαῖτιν, ατιο- 
οατη Μοαάστῃ ᾿Ασπάδαν δρυα }ϑ1ιοαο- 
ΥῸΠῚ] 2, 34, οὐ Ῥογβδῃ ᾿Ασπαδάτην 
ρα Οἰόδίαπι ῬΒΟΙΙ οοά. 72. Ῥ.: 37 
321, σοηῃΐα] ΟΠ ποίάθσιιβ. Οπθ αἱ- 
νοΥβ88 ΒΓ015 ΠΟΙΏΪηἃὰ 6580 ρου βιδαοί 
᾿Ασπαμίτρης 1. Ρ. 30; 40: 40, 12. 

4. ἐπὶ κέρως] (ὑοπδίδηϊου ἴῃ ἢ 
Τοσιλι]α ΧΘΠορ ΟΠ. υὐὐλύτ ΓΟΥ τᾶ 60} - 

ὁ ἀβρ.] ἀβρ. Ὦ. 

ἑκατὸν] ἕκαστος Ὁ. αἵκατο- 
κέρας 1). 45. ἀβραδά- 

ὑπίσταμαι Ἀ.(ἃ. ΘσΟΥΤ. 8. Υ. Γ΄. 
ὑφίστατο] ὑφ 1ῃ τ885. (. 

ἰτασοία, 8110] ΒΘΠΊΡΟΥ 15.116 08, ΠΪδὶ 
αποά τοῦ “δεξιοῦ κέρως οϑί ΑμΔὈ. ΠΣ 
Ι. [ὃ κέρατα, οὐ μόνον κέρα, ρτοθαί 
Απίαῖί. ΒΘ ΚΙ ΚΟΥ Ρ. 104. 2, δἴβι 111π8 
ΠΟῊ Τη8]01" 465 4πδᾶτῃ ΠΡ Ργόστιπὶ Χ6Πο- 
ΡῬΒοηίβ, ααϊιπι ΙΒ. ]]αΡα αὐαηύαν Ἵμαι- 
ογάϊά68, οὔ δΔη ΠΟΥ 68. 

437. προεῖπον] προεῖπεν ΒοΙρύμΙη 
τη τη, ααοὰ δα Ογγιπὶ ὙΘίθυ 1}. 
5ΟΗΝ, προεῖπον τοίογίιι ἃ βοιὶρ- 
[ΟΥ̓ΘΠ. 
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ΚΕΦ. Δ. 

Ὑ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρῷ Κῦρος μὲν ἐθύετο, ὁ δ᾽ ἄλλος 
στρατὸς ἀριστήσας καὶ σπονδὰς ποιησάμενος ἐξωπλίζετο 
πολλοῖς μὲν καὶ καλοῖς χιτῶσι, πολλοῖς δὲ καὶ καλοῖς 

θώραξι καὶ κράνεσιν: ὥπλιζον δὲ καὶ ἵππους προμετωπι- 
δίοις καὶ προστερνιδίοις" καὶ τοὺς μὲν μονίππους παραμη- 
ριδίοις, τοὺς δ᾽ ὑπὸ τοῖς ἅρμασιν ὄντας παραπλευριδίοις" 
ὥστε ἤστραπτε μὲν χαλκῷ, ἤνθει δὲ φοινικίσι πᾶσα ἡ 
στρατιά. 

Καὶ τῷ ᾿Αβραδάτᾳ δὲ τὸ τετράρρυμον ἅρμα καὶ ἵππων 
ὀκτὼ παγκάλως ἐκεκόσμητο. ἐπεὶ δ ἔμελλε τὸν λινοῦν 
θώρακα, ὃς ἐπιχώριος ἦν αὐτοῖς, ἐνδύεσθαι, προσφέρει 
αὐτῷ ἡ Πανθεια χρυσοῦν καὶ χρυσοῦν κράνος καὶ περι- 

πὰ 1θυὶ πρωί. ὁ μὲν κῦρος Ὁ. μὲν ὁπ|. [). αἱ τηρ;. ἢ!ς ἐξόπλισις. 
προμετωπίοις 1). σΟΥΤ. τηρ΄. 684. τη. μονίππους] ἵ ἵππους Ὀ. παραμη- 
ρίοις Δ.(α. ΘΟΥΤ. 5.0.1. 
φοικίσι (ἁ. σΟΥΥ. 8. Υ΄. Τ᾿ 
δάτῃ Δ.}).Ὁ. 
θώραξ. πανθεία 1). 
Α.α. Ζοπμαῖδβ. καὶ χρυσοῦν κράνος 1). 

1. ὥπλιζον---παραπλευριδίοις ΟΟηΐ. 
ῬΟΊΊΟΧΊΙ, 140. ἰηΐτα 7.1. 2. 

ἤστραπτε χαλκῷ] ΑΠδΡ. 1, 8, 5: 
Τάχα δὴ καὶ χαλκός τις ἤστραπτε. 
ΗΌΤΟΗ. 

φοινικίσι] Ῥιυπίσθαγιιη {{ΠΠἸΙΟΔΥΊΠῚ 
ὈΒΠ) ἀρὰ Ῥογβα8 τη} ἰθβίδηζι} 
νϑίθυατη ΒΟ ρίογαπι ἰοςϊ. Αρπᾶ ἢο- 
τοαοίμη 9, 22, Μαβιϑίιιβ ἐντὸς θώ- 
ρῆκα εἶχε χρύσεον λεπιδωτὸν, κατύπερ- 
θεν δὲ τοῦ θώρηκος κιθῶνα φοινίκεον. 
Οὐοηΐ. τηἴτα 7,1, 2. ΒΟΉΝ. 

λινοῦν} ΝοοῖαΒ ΟΠοη. Δηπα]. Ρ. 
24] Δ: Ἔκ δὲ λίνου «πεποιημένον ὕ- 
φασμα οἴνῳ αὐστηρῷ ἱκανῶς ἡλισμένῳ 
διάβροχον πολλάκις περιπτυχθὲν δίκην 
θώρακος ἐνεδύετο" ἐς τοσοῦτον δ᾽ ἦν 
ἀντιτυπὲς ἁλσὶ καὶ οἴνῳ συμπιληθὲν, ἃ ὡς 
καὶ βέλους εἶναι παντὸς στεγανώτερον. 
ἠριθμοῦντο δ᾽ εἰς ὀκτωκαίδεκα καὶ πλείω 
τὰ τοῦ ὑφάσματος συμπτύγματα. Ῥαιι- 
ΒΔΏΙΔΒ 1, 21, 7: Οἱ θώρακες οἱ λινοῖ 
μαχομένοις μὲν οὐχ ὁμοίως εἰσὶ χρήσι- 
μοι διιᾶσι γὰρ καταβιαζόμενοι τὸν σί- 
δηρον" θηρεύοντας δὲ ὠφελοῦσιν" ἐνα- 
ποκλῶνται γάρ σφισι καὶ λεόντων ὀ- 

τοὺς δ᾽ ὑπὸ] τοῖς δ᾽ ἐπὶ 1). 
ἡ στρατιᾶι 1). 

τετράρρυμον ἢ. τετράρυμον Α.1).α.., χὰ ταοχ τηρ- Τ΄ λινοῦς 
χρυσοῦν καὶ χρυσοῦν ΜΈγοτα. χρυσοῦν κράνος 

ὄντας οτη. Ὁ). 

2. ἀβραδάτᾳ Β.Η. ἀβρα- 

περιβραχείονα Π.: 

δόντες καὶ παρδάλεων. (ΟΟἸΔΙΥΙὮτι8 
Θαπάθπη {11} 10 ΑΠΔΠ)68. 4, 7.15: Εἶχον 
δὲ θώρακας λινοῦς μέχρι τοῦ ἤτρου, ἀντὶ 

δὲ τῶν πτερύγων σπάρτατ πυκνὰ ἐστραμ- 

μένα. Ἡοπηθῖο Δαγαβίιιβ οὐ Ατηρ] 
Π. 2, 820, λινοθώρηκες Βυιθΐ οἱ ἀἰ- 
σαηύαν. ΒΟΉΝ. 

χρυσοῦν θώρακα καὶ] δ΄ εῖθεα θώρακα 
καὶ δατηοῃῖίιι Βαϊ ΠΆΗΙ ἰΠΒΘΡᾺΙ 6 
ΟΔΡ. 1. 85:. 51. 5ΟΗΝ, Ῥγοθδθι] ον 
οοπ͵θοίατα Μογθ ἰπίογρτγοῖβ (ἀεγ- 
ΠΟΙ, 4Παδ ΠῚ ΥΘΟΘΡΙ, δἴϑὶ χρυσοῦν 

κράνος ἰδίατη τπηθιηογϑηῦ ῬὨ]]οβιγαΐτιβ 
Ἰτηδρ᾽. 2, 9, Ρ. 825, οἱ αἱ 'ρβα ἔβιβ 
Χοπορμοπίῖβ νοῦρθἃ τϑρϑίις ΖΟΏΔΥΔΒ: 
ἱΟπλιζομένῳ δὲ προσῆγεν ἡ Πάνθεια 
χρυσοῦν κράνος καὶ περιβραχιόνια, 
ααὰπὶ ᾿ΓΖοίζθβ, απ 701 τϑρθίνογαί 
488 Θ᾽ Θοἴ πηι 6, 1, 51, 723 Ῥοπαΐ [δΔη- 
{παπῃ : Αὐτὴ δ᾽ ἡ Πάνθεια χερσὶν ὥπλι- 
{εν ᾿Αβραδάταν. 

χρυσοῦν] [Τπ[6]]Προηδθ Ἰοτῖοα οἵ 
ΘΆΪΘΆ ΟΠ ΔΓΘθθ, 8566. ᾿ηδυγαΐθθ, τ 
ΑὨδ]). Τ, 2, 27; 8, 28, ἀκινάκης χρυ- 
σοῦς, οὖ 5, 3,12, ξόανον χρυσοῦν, 10] 
ν. δηηοί. 

Χ 2 
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βραχιόνια καὶ ψέλια πλατέα περὶ τοὺς καρποὺς τῶν χει- 

ρῶν καὶ χιτῶνα πορφυροῦν ποδήρη στολιδωτὸν τὰ κάτω 
καὶ λόφον ὑακινθινοβαφῆ. ταῦτα δ᾽ ἐποιήσατο λάθρᾳ τοῦ 

3 ἀνδρὸς ἐκμετρησαμένη τὰ ἐκείνου ὅπλα. ὁ δὲ ἰδὼν ἐθαύ- [2] 
μασέ τε καὶ ἐπήρετο τὴν Πάνθειαν, Σὺ δήπου, ὦ γύναι, 
συγκόψασα τὸν σαυτῆς κόσμον τὰ ὅπλα μοι ἐποιήσω; 

2, γι 

Μὰ Δί ̓ ἐφη ἡ Πάνθεια, οὔκουν τὸν γε πλείστου ἄξιον" 
σὺ γὰρ ἔμοιγε; ἢν καὶ τοῖς ἄλλοις φανῇς οἷόσπερ ἐμοὶ δο- 

κεῖς εἰναι, μέγιστος κόσμος ἔσει. ταῦτα δὲ λέγουσα ἅμα 
ἐνέδυε τὰ ὅπλα, καὶ λανθάνειν μὲν ἐπειρᾶτο, ἐλείβετο δὲ 

“Ὁ Ἂ ’ ὉΝ ΄“ - 

αὐτῇ τὰ δάκρυα κατὰ τῶν παρειῶν. 
3 Α Ἷ Ἃὃ Ψ' 

,“ Ἐπεὶ δὲ καὶ πρόσθεν ὧν ἀξιοθέατος ὁ ᾿Αβραδάτας 
ς , ω “ , 2 “4 ᾿ ΄ Ν 

ὠπλίσθη τοῖς ὅπλοις τούτοις, ἐφανὴ μεν κάλλιστος καὶ 
Σ» Ψ ἰχέ “ ὕ « 

ἐλευθεριώτατος, ἅτε καὶ τῆς φύσεως ὑπαρχούσης" λαβὼν 
Ν Ν ἴω , Ἁ 

δὲ παρὰ τοῦ ὑφηνιόχου τὰς ἡνίας παρεσκευάζετο ὡς ἀνα- 
8 σό ᾿ ὃ 5... ἃ ΝΟΣ » δὲ “Α ε Π 7 θ » 

ησόμενος ἤδη ἐπὶ τὸ ἀρμα. ἐν δὲ τούτῳ ἡ [ἰἀνθειὰα ἀπο- 
“σι 7 ἃ ,ὔ ἣν 7 53 . 

χωρῆσαι κελεύσασα τοὺς παρόντας πάντας ἔλεξεν, ᾿Αλλ 
Ψ Ν 5.05 , " ΝΥ Ὁ ΄, Χ Χ 
οτι μέν, ὦ Αβραδατα, εἰ τις καὶ ἄλλη πώποτε Ὑυνη ΤῸΝ 
ἑαυτῆς ἄνδρα μεῖζον τῆς ἑαυτῆς ψυχῆς ἐ ἐτίμησεν, οἶμαί σε 
γιγνώσκειν ὅτι καὶ ἐγὼ μία τούτων εἰμί. τί οὖν ἐμὲ δεῖ 
καθ᾽ ἕν ἕκαστον λέγειν ; τὰ γὰρ ἔργα οἶμαί σοι πιθανώ- 

- “ “κ᾿ ᾿ Ἁ 

ὅτερα παρεσχῆσθαι τῶν νῦν λεχθέντων λόγων. ὅμως δὲ 
χά 7 Ν ΟὐΆν, 5 ὴ Ἂν, 5 Κ΄ Ν 

οὕτως ἔχουσα πρὸς σὲ ὥσπερ σὺ οἶσθα, ἐπομνύω σοι τὴν 

[3] 

ψέλλια Α.α. στολιωτὸν 1). φολιδωτὸν (α. ΠΟΥΤ. 8. ν. Υ. τὰ οτη. ἢ 
ὅπλα ἃ. 5.ν.Υ. 8. περὶ πανθείας καὶ ἀβραδάτου τηρ. ἃ. ἤρετο 10. 
πανθίαν }. σὺ] οὐ Ὁ. σαυτῆς] αὐτῆς 1. πανθία 1). Ὠϊο εἰ 5. ἢν] 
ἂν Ὁ. φανῇς οἷόσπερ) φάνηθι ὡς 1). ἔσῃ Α.Α. οἴ. Ὁ. δὲ ΟΠ. }. 
ἐνέδυέ τε τὰ 1). ἐπηρᾶτο αὐτῆς Α.Ὁ. ργ. 4. ὧν] ἦν α. 
ἀβραδάτας Ἰὼ. ἀβραδάτης Α.}).α. ἅτε καὶ] ἅτε 1).Μ. ἡνιόχου Α. α. ΘΟ. 
τηρ'. Τ΄ Ε-  ὑποχ. 2).6. 5. γ. σ΄ 'ΓΖοῖΖββ. εἴτις καὶ] εἴτις 1). αὐτῆς Ὁ. 
μείζω Ὁ. τούτων μία [0Ὁ. 

τιάραν ὑακινθινοβαφὴ ᾿ιαοῦ ΟΠ ατ]- 
10η ύ, 4, ΌΪ ν. ἴθοτν., στολαὶ ὑακ. 
Βιηῦ ἴῃ ΑΥΤΆ ΑΠπᾶΌ. ὁ, 20, 9. 
5ΟΗΝ, Τπεοιῖβι. Οταΐῖ. 24, Ρ. 2ο6 Β: 
Τιάραν ἔχων ἐξ ὑακίνθου τε καὶ σμα- 
ράγδου. 

στολιδωτὸν] Βιιροθ 11186, τι ἴῃ 
νϑϑίμαμη ΠπθΥ}5 ἀ6 ᾿ηΠαιιβίσα δα οὐ- 
πδίτιπι 115 Δ᾽] θτη ΟΟΠΟΙ Πδη ἀπιπη ἴου- 
ΠΠΔΏΓΟΓ, στολίδες αἸσαπίαν : ῬΟΠ]αχ 7, 
54: Ἑϊη δ᾽ ἂν τις καὶ στολιδωτὸς 
χιτών" στολίδες δ᾽ εἰσὶν αἱ ἐξεπίτηδες 
ὑπὸ δεσμοῦ γιγνόμεναι κατὰ τέλη τοῖς 

ἕν οἵη. ἢ. λόγων οἴῃ. 10. 6. ἑκοῦσα 10. 

χιτῶσιν ἐπιπτυχαὶ, μάλιστα ἐπὶ λινῶν 
χιτώνων. Οὐηΐ. δα] πηαδῖπ5 δα γί α]]. 
Ρ. 324. ΗἩΠΊΤΟΗ. (81118 γ)αϊδοῖας. 
5ΟΗΝ. 

3. κόσμος) ΑΠΔ0. 1, 95 23, οοηΐουΐ 
Π6πηθρ. δα ῬὨδ]αν. Ενρ. 25. 

λανθάνειν) ΟΠ ΑΙοΟ 5, 2, Ρ. 81: Ακων 
μὲν ἀλλὰ ἐπείθετο Χαιρέας" καὶ λανθά- 
νειν μὲν ἐπειρᾶτο, ἐλείβετο δ᾽ αὐτοῦ τὰ 
δάκρυα κατὰ τῶν παβηῖν, ΖΕΌΝ. 
Οὐ αὐτῇ οσοηΐ. Ρ, 1, 5 

ἥς ὑφηνιόχου] ὌΝ "δι 
6. ἐπομνύω] ἐπόμνυμι Ζοπδιαβ. ϑ6ὰ 



118. ΥἹ. ΟΑΡ, ἸΥ. 9509 

Ἂ Χ 3 Ν Ω Ἀ “ 

ἐμὴν καὶ σὴν φιλίαν ἦ μὴν ἐγὼ βούλεσθαι ἀν μετὰ σοῦ 
Ν “- 7 “ “- 3 , “- Ἃ 

ἀνδρὸς ἀγαθοῦ γενομένου κοινῇ γῆν ἐπιέσασθαι μᾶλλον ἢ 

καὶ σὴν] καὶ τὴν σὴν Ὦ. 

ὀμνύω αδὺ ἴῃ ΟΠ] θιι5 πᾶ}. 6, 1, 51; 
η. 6, τ, 5] τη ΠΟΥ]Β τποτηθηῦὶ ν᾽ Φθαηΐτν 
(4114, αὐ ὀμνύοντες Η. ΟΥ. 4, 4, 5: 
οὔ 1101, ὠμνύετε ΒΌΡΓΙΆ 1, 3, 10, 4] 
ὦμνυτε 510 ἴῃ ΟΠ 15 ΑἼΔΌ. 2, 5» 22. 
ΕΓ ὥμνυον ὈΠ οδϑύ ἴῃ ἴωαργα δρυὰ 
ΤΏαο. 5. 10, 24. Π66 Τάχα βδιηῦ ρα 
᾿οιοϑίμθηθιῃ ἴα]1α, αὖ ὥμνυε Ρ. 552» 
16; ὀμνύοντα Ρ. 554, 22; δεικνύων Ρ. 
55ύ, 22. Στὐτη6π6 αἸοΪ, 564 μᾶλλον 
διὰ τοῦ ναι, ΡοΥΒΙ θοῦ Ῥῃοία5. ΑἸΙ6- 
ΤᾺΠῚ ΤΟΥΤ ΔΙ 511) τη αἼδτη ἴθ Ατὶβίο- 
ῬἤΔηΙΒ δοίαϊθπι Ῥϑυ]] αὐ Δα] 61] 
σορΐίδμι δηϊτηδανογ ΡῬογβοη. δα ἔμπα. 
Μεά. 744. [ΤΑΡΥοσαπὶ οἰΐαπη δρπᾶ 
ΧΕπορμοηΐθπι ἤαθβ Ἰποοτία. Υ. νϑὺ. 
Β0Ι. 6, 1,7. Ϊ]Τίδαιθ ὥμνυτε ΡῥΓῸ 

. ὠμνύετε ΤοΒύα] 1, 2, ΤΟ, ᾿πν 1015 ΠΟΤῚ 5, 
4] ἴῃ ὥμνυτε σοηδοηίαηΐ ΑἼΔ0. 2, 5; 
42. ὭΘΟῚΙ, 4:10, ἐπεδείκνυ μὲν οὗ ΘΧ ΠΟ 
Τι. σΟΥ". ἀαὈ]ΐαν! τθοῖρθια οὖ Ῥυ θυ γθ 
110 ΤηΘ]1Ο1185 ΠᾺΘῚ βουϊρίαγεοθ ἐπε- 
δείκνυε, ααστη ΡΓΟΓΘΠΏ σΟΠΗΓΠΊθηΐ 
ΠΌΤΙ ΟΡΌΠΩΙ ἴῃ ἐπιδεικνύμενος ΘΟΠ561- 
ἰΘηΐ68. Οὐδ Θδ6Π) [Οὐ]. ΠΟΠΒΕΓ- 
ναΐα ἴῃ Εἰ, (ὐοτηπηθηΐ, 1,1.11, Ὁ] 66- 
ΤΟΥ ΟἸΏΠ65 δαΐ ἀπεδείκνυεν οσὐτῃ Εἰα- 
ΒΘΌΙΟ οἱ ιἰλοῦθθο δαΐ ἐπεδείκνυεν, αἱ 
Η. ὅτ. 1, 7. 4. Β. Υ'. ἐπεδείκνυε, οσοἰοΥ] 
ἐπεδείκνυ, ἴογτηα 11ὈΥΔ1}18 8460 Ἰρποίβ 
αὐ Ατϊβίορῃ. πα. 424: Τοὺς θεοὺς 
ἀπώμνυον 1]]αἴπιτη 510 ἴῃ ΟΠΏΘ6Β ΌΓῸ 
ἀπώμνυν, Εἴ τηϊγτη 51 αποά διεδείκνυ 
Ἰηἰδοία πηι ΤΟ] απεγιιηὖ ἀρ ϑυπθβίστη 
ΡῬ. 92 [)ὴ., στη 1Ρ586 116 Ε, συτῃ ςο- 
[6718 ἴῃ ἐπεδείκνυεν σοηδοηθιαῦ Οοτ- 
ΘΗ. 1} ἢ. Ὁ; 2. 4: 19 3.,.0. ΣΙ, ἢϊδ 
αὐϊάθτη βεαιθηία ἐν, οἱ Ουτορ. 8, 4, 
35» 5015 ΖΟΠδΙΓΔΒ βεγνεΐ ἐδείκνυ, χα] 
ψ]ΟΙΒΒΙΠῚ 7. 5» 24. δεικνύετε, τυὰὖ ΟἸΏΠΘΒ 1, 
6, 4ο, ἐνεπετάννυες, οἴ Ρ]αίοηϊα ΤΊΠΊ. 
Ρ. 76 Α. περιημφιέννυ ὩἩΟΏΠῸ]Π)Ι οονΐα 
ἀορυαναηῦ ἴῃ --ὐεν. (Ου]υβιηοαϊ ἄς 
ΓΟΥτηῚ8 ΕΣ]τη 516} .5 δα 1. Μβάξε Ρ. 192, 
ἈΌῚ ὄμνυε αυϊάδηη Ργὸ ὄμνυ : ““Ὄμνυε 
ὯΘ6 ᾿πῇπ)δϑδ αυϊάδιη δθίαί]β (ΟΠ σΟΒ 
ὈΒΌΓΡΑΙΥΟΒ ἔαϊβδβθ οχϊϑίμηο. Ηος 
Θηϊπὰ ἰηΐου ὄμνυε οὐ ὀμνύει Ἰηϊζογοδβῖ, 
αυοα ὄμνυε ὈΤΘνΕΠῚ ΒΥ] θάμ ροϑῦυ 
Παθεῖ, ὀμνύει Ἰοῆραπι. Ηδης δαΐθιη 
[ουτηδπι ΠΟῚ ἀβανραββ6 νἱἀθηῦαχ Οο- 
τηϊοὶ, ΠΪδ1 αυδηᾶο υ Ἰοπρδπι Βυ]]Α Ὀᾶτα 
Β101 Βα )]θοίδμη Ὠαρορα. ἘὈιχογαηΐ 
ὀμνύω ὀμνύεις ὀμνύει ὀμνύων ὀμνύοντες, 

ἀνδρὸς ὈϊΪ5 Ὁ. 

ταϊ ἰτηθ νΘΙῸ ὀμνύομεν ὀμνύετε ὥμνυον 
(αἀ46 ὥμνυες εὖ οοίθγαβ ῬΘΥΓΒΟΠΔΒ) 
ὄμνυε ὀμνυέτω. δα] ΘΠ Ὠ1Π1] ἴα]6 1ῃ 
ΘΟΥΆΠῚ ΤΟΙ αἶ5. οἴ θ πα]. Οἱ αποὰ 
ἀβ Οὐοιηϊοῖβ ααὶϊ ροϑὲ πο] ἀθιη νῖχοθ- 
γτιιηΐ αἰχὶῦ, οἴϊατη 46 ῬγΌβ88 ΓΘΟΘΏΓΟΙῚΒ 
Αἰοο βουιρίουϊθυιθ. νυ ββίπηαχη ν]146- 
ἴαΓ, οἰβὶ ΠΡγαυϊοσατα ἀρυα ΠΟΒ ἴθιηθ- 
τΐα8 οὐηηΐα ρογνουθ. δῦ αυϊάθηι ἴῃ 
11 τῖ8. Βαρουϑ 8 Πϑιποϑῦῃθηϊβ Ρ. 
1257» 17. κατεσκεδάννυον, 566 κατεσκε- 

δάννυσαν οηγδῖαΒ. [|Πϊ ΡΓΘΘΒΘΗ 
ΠΌγαΥΙ ᾿αἀππιπῦ μοῦ ἰουτηᾶβ --ὕασι, 
-ὕουσι, --ῦσι, ᾿υ}κ5 [ἀτηθη δοοθηίτιμη 
δαί οτηδηΐ65, αὖ Ραι]8. 5. ᾿ϑιηοβίῃ. 
Ρ. 851, 5» δ ἴῃ δηϊθρθηυήτηα Ρο- 
πϑηΐθϑ, αὖ ΑΠ80. 6, 2, 2, ἴῃ δείκνυσι ; 
7, 1, 17. ἴῃ ἀναπετάννυσι. Εἰ αυδη- 
αθαπῃ ἀπθιίεβ ποῦὰπὶ ἢκα6 ἰθϑύμαπι 
1115 τϑϑυϊαθγο ἰοστηαα -οὑσι, (ααδη 
Αὐΐσατα ἀϊοῖῦ Μωτ5 ἴῃ Δεικνῦσι οἷ 
Ζευγνῦσι, ἴοντηδη) --υῦσι ΥΒΟΘΏΪΟΥΊΒ 
Αὐμοίβμη, ἰῃ ᾽Ολλύασιν εἰ 'Ρηγνύασιν 
αὐΐθιη δῆς 511 }]1 οἰ ΑΟΔΙΟΔΠΏ, ἴοΥ - 
ΠΊΔΙῚ -υουσιν ΥΘΙῸ ἈΘΊαπ6 να]ρ ΓΘ ΙΏ,} 
ὨΪΠ1] ἰαηηθη ἀπ ῖραβ (6. εϊοϊθμαα 6 
ΧΕΠορμοπίθ ἔογιπα --υουσιν, 51] σοηΐα-- 
16γβ γαῦ. 8εγ. πῇ. 6, 5, 5, Ραυίοτ- 
46 ΤὨθπογα]α6 4, 25» 5. 60]]. γΑΥ. 507. 
ἥν δας 31 8. τοὶ 31.245. τὸ οῦς 8. 
οἱ Ρ]αίΐοῃθ. Νβο ρίυτβ ἀρὰ 1108. 
[αοϊθηάα νἱάθίαν οοαϊοαη δαείο- 
Υἢδα8. ἴῃ σϑ]]αυ]β δ] αβάθγη. ἔογπηϑ 6χ- 
ΘΙΠΡ]15, δἰϊδιη απαίθηιιβ ἃ (ὑΟΠΊ1ΟΙ8 
ΤΕΘΘΠΠΟΥ 5 ἀϑαγραΐα ζαϊδ Βθοιημ πὶ 
οΟΡβεγνδθομθῃ Ε]ΙΏ5]16]1, Ἃ1 τρϑοῖθ 
ΔΠΪ Δα νου Π166}}1 γ 6] ῬδΒβΙνῚ [ΟΥΤηἃ8 
ἴῃ τυομαι ῬΓΟΓΒᾺΒ 6588 ᾿παμα!α5, 
ΓΔΙΡῸ Ἰηΐουδηῦ ν6} 1 ΌΥΔ111, αἱ ἴῃ δοῦϊνο 
ΡΙΘΟΙΟΓ ξογύηαθ, 4 αὐϊθὰβ βυργᾶ, 
ΤΔ ΧΙ Π16 ΒΙΡΡΟΏΘΥΘ βοϊθηῦ ραυ]ΟΙρΙ ΓΤ 
ἴῃ ϑυηϊηἶηο δ οαβιθυι8 ΟὈ]]α 15, ΓΆΓ]ᾺΒ 
ῬΥΪΓΠΊΔΙΏ. ὈΥΘΒΒΘηΛΙ5. 46 [ΟΥΠΊα ἴῃ τυ: 
δἴβὶ δοῃβθηβϑαὶ του 6 ἴῃ [86 
αὐϊάθτα δῦ ῬαΓΌΟΙΡΙΪ Ὠοτηϊηδίνο 51Π- 
ΘΌ]Αν5. ἀρ Χοπμορῃοηΐθτα. τη] τὰ 
ἸΡ ΔΙ, 564 Πδοο φαοαιιθ [8|16 16 Ῥαΐο. 

τὴν ἐμὴν καὶ σὴν φιλίαν) Ρ]αῦ. ΑἹ- 
οἷὈ. 1, Ρ. τοῦ ἢ: Μὰ τὸν Φιλιον τὸν 

ἐμόν τε καὶ σὸν, οσοηΐετῦ οῦν. Αἀνεῖβ. 
γ0]. 2, Ρ. 64. 

ἐπιέσασθαι] Ἡδγομίαβ. ἐπιέσασθαι 
γῆν ἰηϊτεγργοῖαϊαν ταφῆναι. αὐϊ νἱᾶθ 
δηποία οηθη ΕΘ βίθυ 181}} γ0]. 1, 

γῇ Ὁ. 
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-Ν μὰ ,ὔ » γι 

7 ζὴν μετ᾽ αἰσχυνομένου αἰσχυνομένη: οὕτως ἐγὼ καὶ σὲ 
τῶν καλλίστων καὶ ἐμαυτὴν ἠξί ὶ Κύρῳ δὲ μαυτὴν ἡξίωκα. καὶ Κύρῳ δὲ με- 

΄, Ν ΚΣ ΝᾺ ΄ ϑ ͵ σ 5 ΄ 

γάλην τινὰ δοκῶ ἡμᾶς χάριν ὀφείλειν, ὅτι με αἰχμάλωτον 
Ψ» » ΄“- ΄-“ Σ 

γενομένην καὶ ἐξαιρεθεῖσαν ἑαυτῷ οὔτε με ὡς δούλην ἠξί- 
ωὠσε κεκτῆσθαι οὔτε ὡς ἐλευθέραν ἐν ἀτίμῳ ὀνόματι, διε- 

᾿ ἈΝ Υ - “ 7 

8 φύλαξε δὲ σοὶ ὥσπερ ἀδελφοῦ γυναῖκα λαβών. πρὸς δὲ 
Νι ΧΙ, 3 ΄ » ’ » ζῆνγα. ἘΣ ΑΝ ΤῊΝ 4 ε , 

καὶ ὁτε Δράσπας ἀπέστη αὐτοῦ ὁ ἐμέ φυλάττων, ὑπεσχο- 
μην αὐτῷ, εἴ με ἐάσειε πρὸς σὲ πέμψαι, ἥξειν αὐτῷ σὲ 
πολὺ ᾿Αράσπου ἄνδρα καὶ ἀβρεν καὶ ἀμείνονα. 

[2 ἴα 

9 Ἡ μὲν ταῦτα εἴπεν' ἑ ᾿Αβραδάτας ἀγασθεὶς τοῖς [4] 
, Ν “ “- “- μᾷ » Ἄ 

λογοις καὶ θιγὼν αὐτῆς τῆς ὑπ νυ τ ἀναβλέψας εἰς τὸν 
» Ν 3 7, 9 53 ἘΣ 7 , Ζι 

οὐρανὸν. ἐπηύξατο, ᾿Αλλ᾽, ὦ Ζεῦ μέγιστε, δὸς μοι φανῆναι 
ἀξίῳ μὲν Πανθείας ἀνδρὶ, ἀξίῳ δὲ καὶ Κύρου φίλῳ τοῦ 
ἡμᾶς τιμήσαντος. ταῦτ᾽ εἰπὼν. κατὰ τὰς θύρας τοῦ ἄρμα- 

Ἰοτείου δίφρου ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ ἅρμα. ἐπεὶ δὲ ἀναβάντος. 
ἴω ᾽ὔ Ν ς ΕΣ 

αὐτοῦ κατέκλεισε τὸν δίφρον ὁ ὑφηνίοχος, οὐκ ἔχουσα ἡ 
’ ἴων “Ὁ ἐγ » 7 Ν 

[Πἀνθειὰα πῶς ἂν ἐτι ἄλλως ἀσπάσαιτο αὐτὸν, κατεφίλησε 
τὸν δίφρον᾽ καὶ τῷ μὲν προῇει ἤδη τὸ ἅρμα, ἡ δὲ λαθοῦσα ν δίφρον" καὶ τῷ μὲν προΐει ἤδη τὸ ἅρμα, ἡ δὲ λαθοῦσα 
αὐτὸν συνεφείπετο, ἕως ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὃ 
93 Ψ 53 7 7 ΄σ- 7] 

Αβραδάτας εἶπε, Θάρρει, Ἰ]ἀνθεια, καὶ χαῖρε καὶ ἄπιθι 
Ὑ, δ ε 5 “- ΄ “- 

ἤδη. ἐκ τούτου δὴ οἱ εὐνοῦχοι καὶ αἱ θεράπαιναι λαβοῦσαι 
6: Χ Χ ες Ψ .- 

ἀπῆγον αὐτὴν εἰς τὴν ἁρμάμαξαν καὶ κατακλίναντες κατε- 
΄ὔ - - ε 3, “ , “ 

κάλυψαν τῇ σκηνῇ. οἱ δὲ ἄνθρωποι, καλοῦ ὄντος τοῦ 

11 

ἑαυτὴν 1). ΟΟΥΤ. 8... Γ΄ ἡ. δοκῷ ροϑὺ δὲ Ὁ. οὔτε με] οὔτε Ὦ. 
ἐν Βιν.γτ. α. διεφύλαξε δὲ] διὸ ἐφύλαξεν δὲ 1). ὃ, ἐάσεις 1). ἐά- 
σει . ἥξειν) ἔσεσθαι τα. Α. οἱ ρᾳῃοί!β ποίδίαπι Κ. (. ἀράσπα Α.ἃ. 
ΘΟ 5. νυ εὰ"; 9. ἀβραδάτης Α.1). οὖ το. τοῖς λόγοις] αὐτὴν 1).α. ΠΊ6΄. Τ' 

θίγων Α.1).(, 
πανθίας 1). εἴ το. 

εἰς] πρὸς θ. ἐπεύξατο Α.}).α. ἐπήδε αὐτῆς τοῖς λ. Μ. 
δὲ καὶ] δὲ 10). τὰς οἵη. ἢ. ξατο Ζοῃαγδβ ρΡ. τύο Ο. 

ἁρματίου 1). 1Ο. οὐκ] οὐδ᾽ Α.α. πῶς ἔτι ἄλλως ἢ ἀσπάσετο ἰ). τῷ 
ΙΝ Α Ν ς » Ἁ » ᾿Ὶ 

μὲν] τὸ μὲν Ὁ). ὁ οὔν. Α:Ὁ. ΒινΥ. ἀβραδάτης 1). 11. αὐτὴν 
ἀπῆγον 1). κατακλίναντες] κατέκλιναν καὶ 1). ῬΟ]]ῸΧ 1Ο, 52. 

[411 δΔαιτηϊβουϊηΐ, Ρ. 1352, οὐ ΑΡγθβοῆ. ἴθ Οὔδβοῦν. Μι|5- 
66]1, Βε]ρ,, 0, 2, Ρ. 404. Κοινὴν 6 ΡὨ]- 
Ἰοβίγαῦ! [Ι͂Θ0η. 2, 9, ΒΟΡΘΥΘ. ΟῚ 6ϑὺ 
ορυβΒ. ΟΌΗΝ. Ψ, ϑδίορῃ. 1168. ν. 
᾿Επιέννυμι. 

7. ἐν ἀτίμῳ ὀνόματι] (ὐὐΟΠΟΙθΙΠ:ο, 
παλλακῆς, νοσΆθτ]ο πο] αἰ. 5ΟΗΝ, 

8. ἀμείνονα] ΜΩΤΙΒ Ρ. 534: ᾿Αμείνω 
᾿Αττικοὶ, ἀμείνονα “Ἕλληνες. ΘθΙη, 
ΒΙ. 6 ΒΙΠΡΊΠ]ΔΙ ΘΠ ΠῚΔΒΟΆ]ΙΠΙ βῖνθ Ὀ]αγὰ- 
161 που] 5. ΟἸχΙ, τϑοῖθ ΡΥ ΘΘΟΘΡΙΒ56 
γι ἀοχὶ 6 ργοβᾶ, δὐϊαηη8] ροοίδο ΑΟ1Ο 

ΘΧΙρ ΔΙ] 16. 6586 
Πάτα ΠΠθτοστιτη ἴᾶτη ἴῃ ἢ]8 8 66- 
[6 Υ18. ΒΙ ΓΑ] 8 ΘΟ ΡΥ νοστιη [Ὸ}- 
τηΪβ, αΡΡΘ ΒΘΘΡΙΒΒΙΠῚΘ Ἰηΐου Βο]ιυιἃ8 
βού σοῃίγδοϊαβ γΑΥΙΔ ΤΠ Όγη, αἰχὶ δὰ 
168. ϑίορῃ. ν. ᾿Αμείνων. 

11. τῇ σκηνῇ ῬοΠ τχ το, 52 Ἰηΐου- 
ΡΥοίδίιιν τὸ ἐστεγασμένον μέρος τῆς 
ἁμάξης, οἵ καὶ κατέκλιναν καὶ κατεκά- 
λυψαν τὴν σκηνὴν ΘΧΒΙΡοΙ. [{ἃ οἰϊαγη 
ΟἸΑΥΙΡΟ 5, 2, Ρ. 82 (τοο, [2ρ8.): Τὴν 
Καλλιερρόην εἴασεν ἐπὶ τῆς ἁρμαμάξης 
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’ “- ᾽ ΄΄ Ν ἄς » “ 

θεάματος τοῦ τε᾿ Αβραδάτου καὶ τοῦ ἅρματος, οὐ πρόσθεν 
» ᾽ὔ ΄’ ΩΝ ᾿ « ᾽ὔ » “-“ 

ἐδύναντο θεάσασθαι αὐτὸν πρὶν ἡ Πἀνθεια ἀπΉλθεν. 
ς Ω δ᾽ ᾽ Ἁ λ ῇ Ν « Κυ « δὲ Ν ει 

ς ὃ εκεκαλλιερήκει μεν ὁ Αῦρος, ἡ δὲ στρατιὰ παρε 
ὃ 3. ὡἶς«π ἉΨ , ’ὔ Ν “{ 

τέτακτο αὐτῷ ὠσπερ παρήγγειλε, κατέχων σκοπᾶς ἄλλας 
Ν 5, 7, ΧΝ « ΄ ἂν Ή' 

πρὸ ἄλλων συνεκάλεσε τοὺς ἡγεμόνας καὶ ἔλεξεν ὧδε. 
3 , Ν ,ὔ Ἂ Ν ς ᾿ ς- ἀξ δ κα ΄ 

12. Ανδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι, τὰ μέν ἱερὰ οἱ θεοὶ ημῖν φαι- 
νουσιν οἷάπερ ὅτε τὴν πρόσθεν νίκην ἔδοσαν" ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ 

βούλομαι ἀναμνῆσαι ὧν μοι δοκεῖτε μεμνημένοι πολὺ ἂν 
ι4 εὐθυμότεροι εἰς τὸν ἀγῶνα ἰέναι. ἠσκήκατε μὲν γὰρ τὰ εἰς 

» 7 ἣξ σι ΄“ 7 7 Ἁ 

τὸν πόλεμον πολὺ μᾶλλον τῶν πολεμίων, συντέτραφθε δὲ 
Ν ͵΄ὕ ε “ » “ Χ 7 ὅ) " Ἂ ς 

καὶ συντέταχθε ἐν τῷ αὐτῷ πολὺ πλείω δὴ χρόνον ἢ οἱ 
“ Ν Ψ 53. τ 8 ΄ ἕ “ ᾿ 

πολέμιοι καὶ συννενικήκατε μετ ἀλληλων᾽ τῶν δὲ πολε- 
ὔ 7 3 ς “- ε » ἢ 7 

μίων οἱ πολλοὶ συνήττηνται μεθ᾽ αὑτῶν, οἱ δὲ ἀμάχητοι 
«ε να ς Ἁ ἴω 7ὔ 2 Ψ ἱῷ Χ 

ἑκατέρων οἱ μὲν τῶν πολεμίων ἴσασιν ὅτι προδότας τοὺς 
Υ͂ ΕΒ ε - ᾿ 2 ε ΄“- "᾽ “4 ᾽ 

παραστάτας ἔχουσιν, ὑμεῖς δὲ οἱ μεθ᾽ ἡμῶν ἴστε ὅτι μετ 
3 , ἴω ’ 3 ; ’ ἌΝ Ν Ν Ἂ 

15 ἐθελόντων τοῖς συμμάχοις ἀρήγειν μάχεσθε. εἰκὸς δὲ τοὺς 
᾿ ’ 7 Α Ἅ ᾿ 

μὲν πιστεύοντας ἀλλήλοις ὁμόνως μάχεσθαι μένοντας, 

[5] 12 

τε οἵη. ἢ)... ἡ] ἢ 6. ργ., αὐ νΙαδίαγ. 12. δὲ καὶ καλλιερήκει Α. 
δὲ καλλιερήκει Ὦ. δὲ κεκαλλιερήκει . ἔλεξεν ὧδε] ἔλεξε τάδε α. 
18. ξύμμαχοι, σα. ἡμῖν οτη. Ὠ). 14. μὲν οτῃ. Ὁ. μᾶλλον] μᾶλλον 
ἢ Α.α. οἱ οτῃ. Ὁ. συνενικήκατε α. πολλὰ] πολλὰ μὲν Π).ἃ. ΟΟΥΡ. Τ᾽ 
ἥττηνται 1). μεθ᾽ αὑτῶν] μετ᾽ αὐτῶν Α.Ο. ρῃ. μεθ᾽ ἑαυτῶν 1). καθ᾽ ἑαυτῶν 
α. οοΥΥ. Γ. μετὰ θελόντων Α.Ὁ. τῶν συμμάχων 1).6. 5.ν.γ. μά- 
χεσθαι 10. 15. [ΔΡγ] ὁμονόως. 

καὶ συνεκάλυψε τὴν σκηνήν. ὍΡΙ οὐτη 
Ἠεοηηβίθγτιϑιο Πουν 1} 1ὰ5 σαπβοί σκη- 
νὴν ἀρ Χοπορποηΐθιη βου ΘΠ ΠῚ, 
αὖ σκηνὴ 560 σΔΙΊΘΓΑ ΟἸΧ}18 ν 610 δαΐ 
Βίπάομθ ΟὈΪΘΡῚ ἀϊοσαίαγ. θα ογαΐ 
σκηνὴ κύκλῳ περιπεφραγμένη, αἱ ΡΙα- 
ἰΔτομιιβ ΤἬΘΙηΪβίοοὶ. ο. 26 αἷΐ, οὐ] 8 
Ἰαΐογα οὈίθρθυδηΐ παραπετάσματα; α188 
ΤΘΙΠΟΥΘΙΊ οὐ ΟὈα πο] ροίογδηῦ. Ἐροεῖθ 
ἴα τῇ σκηνῇ κατακαλύπτειν τινὰ ἀἸ]οὶ 
Ροίοβί. ὅΟῊΝ. Θυοὰ ῬοΙμΟὶ αυο- 
4.6 τοϑυψιθθας ΗἩ αὐοπίηβθοῦ. Μοιηο- 
γαΐ [δ ]6  ΘΌΥΓΠΙ ϑυδ τη Θιοάογαβ 20, 
25: 8584 ἅρμα σκηνὴν ἔχον ἀ]Ἰ6ΘΏ8. 

καλοῦ ὄντος] [,οούτη ἱτηϊ αί]οηθ γϑᾶ- 
ἄθγθ βίαι (Πμαγίο ῥ. 85, τηοπθηΐθ 
Ἶάταὰ ΑΡτγθβομῖο [,βοὔϊομ. Αὐὶβίθοηθί. 
Ρ. 46. 5ΟΗΝ. 

12. σκοπὰς ἄλλας πρὸ ἄλλων] ῬαΙ 
Ἰηΐθυνα}]δ αἸβροϑιίαβ δὉ δοὶθ Ουὐτὶ δὰ 
ΠΟΒΌ]ΘΠ νΘΥΒ 5. 

14. συντέτραφθε] 2,1, 28. 

ἀμάχητοι] Ἐσυγλᾶτη ἴῃ ρήοβα 818- 
Ῥβοίδη ῬΙῸ ἄμαχοι ποίαν! δα 7168. 
ϑΙΘΡη. ΝΠ] οπῖπὶ ΡΓΦΒΙΑΠ. ἴῃ 8]. 
ϑυϊάοθ ν6] Ζομπαγῶ : ἼΛμαχος, ἀντὶ τοῦ 
μὴ μαχόμενος. Ξενοφῶν. καὶ ἀμάχη- 

τοι οἱ μήπω μεμαχημένοι. Θυδ ᾿ἰρβ8ἃ 
βίρτηῇ, ἄμαχοι εϑί 4,1: τ6. ὅ:1:ς δυΐθπηι 
ἰηίον ἀμαχητὶ εὖ ἀμαχὶ ΨψΆΤ]ΑΥῚ ΑἸΧῚ ἰθι- 
ἄθπι. δ: ΠΗ] οΥ ἀμηχάνητοι ῬΥῸ ἀμή- 
χανοι δρυὰ δυίϊάδμη βουϊρίθπη πούδ- 
Ὀιϊταγ δα 7. 5. 27. 

15. ὁμόνως] [{ὰ 5ΒοΥΘ πα π 6586 
᾿ς οὖ Αρεβ. 1, 27. δ συϊσαυμα 511η116 
δρᾶ Αἰοοβ ᾿πία]οναπύ γα, ΑἸΧῚ 
δα Η. 6Υ. 2,1, 2. οἱ δα δίορῃ. ΤἼη65. 
ν. Εὔνους. ἴ00᾽1 φυοα ποίαν! εὐνόων, 
61 Π1Π1] ργεοβϑίδὶ πλόων 61ρ. Αἴπθη. 1, 
20 ΡΙῸ πλῶν, στο αἰἰαν Ρ]αῖο, Πῦτα- 
Τ115 [8118 ἴθυθ αἸβίγα θη τΡι5, αὖ πλόοι 
ὉΠπ5 (6. ορίϊπη]δ Απδῦ. 5. 7. 7. νόῳ 
ἀθίευιοσΘ 8 ΒΌΡΙ 5» 2.17. Μα]6 ἢξθς 
για ἀοίθηα! ΘΠ ςοῦ, δα ατορ. Ρ. 481. 
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Χ Ν ᾽ “- , - ζΑ͂ ΄“΄ Δ “ 

τοὺς δὲ ἀπιστοῦντας ἀναγκαῖον βουλεύεσθαι πῶς ἂν ἐκα- 
’ὔ 3 Ν 4 , Ἂς “ 5“, Ἅις τῷ, 

τἸόστοι τάχιστα ἐκποδὼν γένοιντο. ἴωμεν δὴ, ὦ ἄνδρες, ἐπὶ 
ΩΝ ’ “ Χ "ὕ ,ὔ Ἂ 

τοὺς πολεμίους, ἁἀρματὰ μὲν ἔχοντες ὡπλισμένα πρὸς 
Ὑ Ἀ ΄ι . 4 τά 

ἄοπλα τὰ τῶν πολεμίων, ὡς δ᾽ αὔτως καὶ ἱππέας καὶ ἵπ- 
« » ἈΝ ,, ἢ ,ὔ 

πους ὡπλισμένους πρὸς ἀόπλους, ὡς ἐκ χειρὸς μάχεσθαι.. 
ν “ Ἁ ω νὶ 7 Ὁ ᾿, ΄- ὔ 

17 πεζοῖς δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις οἷς καὶ πρόσθεν μαχεῖσθε, Αἰγύ- 
; ΔῈ 7 Χ ,ὔ εν Ψ, 

πτιοι δὲ ὁμοίως μὲν ὡπλισμένοι εἰσὶν, ὁμοίως δὲ τεταγμέ- 
΄ Ν Ψ 7 Ἃ “ Ν νοι" τάς τε γὰρ ἀσπίδας μείζους ἔχουσιν ἢ ὡς ποιεῖν τι καὶ 

νος ,ὕ . Ν ΝΕ ΝΣ ’, ᾽ 
ὁρᾶν, τεταγμένοι τε εἰς ἑκατὸν δῆλον ὅτι κωλυσουσιν ἀλ- 

, Ψ' Ν ΄ Ν “ “ 

τ λήλους μάχεσθαι πλὴν πάνυ ὀλίγων. εἰ δὲ τῷ ὠθοῦντες 
» 7 ΄ “ ἐν “- Ἄ » ΄ 
ἐξώσειν πιστεύουσιν, ἵπποις αὐτοὺς πρῶτον δεησει ἀντέ- 
χειν καὶ σιδήρῳ ὑφ᾽ ἵππων ἰσχυριζομένῳ᾽ ἢν δέ τις αὐτῶν 
καὶ ὑπομείνῃ, πῶς ἅμα δυνήσεται ἱππομαχεῖν τε καὶ φα- 
λαγγομαχεῖν καὶ πυργομαχεῖν ; καὶ γὰρ οἱ ἀπὸ τῶν πύρ- 
γων ἡμῖν μὲν ἐπαρήξουσι, τοὺς δὲ πολεμίους παίοντες 

το ἀμηχανεῖν ἀντὶ τοῦ μάχεσθαι ποιήσουσιν. εἰ δέ τινος ἔτι 
» - - Ν δι. ΝᾺ , Χ Ν “- : Ἁ 

ἐνδεῖσθαι δοκεῖτε. πρὸς ἐμὲ λέγετε: σὺν γὰρ θεοῖς οὐδενὸς 
᾿Ά “4 ω ,ὔ ’ὔ 

ἀπορήσομεν. καὶ εἰ μέν τις εἰπεῖν τι βούλεται, λεξάτω" εἰ 
Νὴ ᾿Ν ΕῚ ᾽ὔ Ν Ἁ ε Ἁ Ἀ Ζ - » ,7ὔ 

δὲ μὴ, ἐλθόντες πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ προσευξάμενοι οἷς ἐθύ- 
“ Ἷ 2 Ν ’ δ Ἐ “- ε 

ἀοσαμεν θεοῖς ἴτε ἐπὶ τὰς τάξεις" καὶ ἕκαστος ὑμῶν ὑπομι- 
ν, . 3 ει Χ ἴω ἌΡ 5 ’ὔ 

μνησκέτω τοὺς μεθ᾽ αὑτοῦ ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς, καὶ ἐπιδεικνύτω 
΄σ Ψ ᾽ «ς ᾿ ΒΥ 3 “ “͵ Ἁ 

τις τοῖς ἀρχομένοις ἑαυτὸν ἄξιον ἀρχῆς, ἄφοβον δεικνὺς 
Ν. “ , ᾽ 

καὶ σχῆμα καὶ πρόσωπον καὶ λόγους. 

ἂν οτη. ἴ). ἐκποδῶν (αὶ Α.)}) τάχιστα ὮὉ. τό. ἴμεν Ὁ. ΤλΌνῖ 
αὕτως. 17. ἄλλοις] πολλοῖς α. 5. ν.Ὑ. οἷς] οἵοις 10. μαχεῖσθαι ". 
αἰγυπτίοις (αἱ (α. σοτΓ. τ.) δὲ οὗ ὁμοίως 10. ἀσπίδας] ἐλπίδας ἃ. καὶ 
ὁρᾶν] καὶ ὡς ὁρᾶν 1). ἑκατὸν] ἕκαστον Α.Ο. ΡΓ. 18. τῷ οι. .α. 
1η[γἃ Υ. ΓΤ. ἰσχυριζομένων Ε. 5. ν. Υ. ὑπομένῃ Ὁ. καὶ πυργομαχεῖν 
οἵη. Ατὰ- τὴν" Υ. ὑμῖν Ὁ. 19. τινες ΑΕ. δοκεῖτε] δοκεῖ τις ἢ). 
οὐδὲν 1). ἐθύομεν 10. 

16. ὡς---μάχεσθαι] Ἀρδεία. (ὐδπιοτα- ἔδει οοηνΐηιι5. ΒΟῊΝ. 
ΤΊ158 νογίϊῦ : δύηυ ον οὐ οι δηιι5 υἷ- 18. ὠθοῦντες ἐξώσειν] Υ. δα 5, 4.51. 
γίβῳιιθ αγηιαΐ8 σοηίγα ἐμογηλο5 (60η- 20. πρὸς τὰ ἱερὰ] Αα Ἰοοσῖὰ υδὶ 
ἐἱοηααγιι5), ὠὐ αὐ σοηιηιλἐἐοηαἰνη, ργῶ- ϑβδογα [αοία ογαηΐ 5.12. Υ. δα 7, 4, ὅ. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥΎ ΠΑΙΔΕΙΑ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΒΔΟΜΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 
΄ Ἁ Ἁ 3 Ψ “ “ ε Ἂ Ἀ Ἃ 4 τ 

Οἱ μὲν δὴ εὐξάμενοι τοῖς θεοῖς ἀπῆσαν πρὸς τὰς τάξεις 
“ Ἁ Ψ ᾿Ν “ 3 3 ΓΝ 7] « ’ 

τῷ δε Κύρῳ καὶ τοῖς ἀμφ᾿ τ τον αι θερα- 
ποντες ἐμπιεῖν καὶ φαγεῖν ἐτι οὖσιν ἀμφὶ τα ἱερα. δὲ 

“- λ 5 ἰς Ν 3 ΄ ἌΓ ᾿ 

Κῦρος ὥσπερ εἶχεν ἑστηκὼς ἀπαρξάμενος ἠρίστα καὶ με- 
ἴω ’ [ὰ Ἀ Ρ Ά 3 7 

τεδίδου ἀεὶ τῷ μάλιστα δεομένῳ: καὶ σπείσας καὶ εὐξά- 
. ᾿ Ψ Ν 5. ΔΝ ἴχά Ψ 

μενος ἔπιε, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ οἱ περὶ αὐτὸν οὕτως ἐποίουν. 
ες ᾽ὔ 7 “σ΄ ς ᾿ 53 ἃς 

μετὰ δὲ ταῦτα αἰτησάμενος Δία πατρῷον ἡγεμόνα εἶναι καὶ 
᾿» Ἁ “ ἣν Χ 3 3 ὉΌΝ 

σύμμαχον ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸν ἵππον καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν 
Ἁ ’ ΄ ξ' Ν “σ΄ “Ὁ 

“ ἐκέλευσεν. ὡπλισμένοι δὲ πᾶντες οἱ περὶ τὸν Κῦρον τοῖς 
3 ἴω [4 “ “ “ 7ὔ ΄σι 

αὐτοῖς Κύρῳ ὅπλοις, χιτῶσι Φοινικοίς, θώραξι χαλκοῖς, 
κράνεσι χαλκοῖς, λόφοις λευκοίς, μαχαίραις, παλτῷ κρα- 

νεΐνῳ ἑνὶ ἕκαστος" οἱ δὲ ἵπποι προμετωπιδίοις καὶ προ- 
στερνιδίοις καὶ παραμηριδίοις χαλκοῖς" τὰ δ᾽ αὐτὰ ταῦτα 

1. ΓΔ τὶ ἀπήεσαν. ἀπίεσαν α. αὐτὸν] αὑτὸν α. ἐμφαγεῖν καὶ ἐμ- 
ποιεῖν ). ἀμφὶ] ἐπὶ 1).Μ. οοτν. καὶ οἱ ἄλλοι δὲ] οἱ δὲ ἄλλοι 1). αὐτὸν Ὦ. 
ἐκέλευεν Ὦ. δὲ πάντες] ἢ ἦσαν 864. Ὦ. λόφοις λευκοῖς οἵη. ἃ. λόφοις 
δὲ λευκοῖς (. 

ἘΠ Υ] ροβῦ ταῦτα. 

ΤΙ. ἀπαρξάμενος) Μογεῖη (ὐγξθοουιτη 
εἰ Βοιημδηοιιπη ομαιγαΐ [ΙΟΉν 8105 
Η4]. Απΐ. Β. 7, 72. Χοπορθοη Ηϊεοι. 
“. 2. ΒΟῊΝ. οι. Οὐ ΞΙ 232. 
ΖΕΌΝ. 

ἐκέλευσεν  [π|6]]. ἀναβαίνειν. ΟΗΝ, 
2. ὡπλισμένοι ἴ)6 ΟἸΏἾ550 ἦσαν ν. 

Δηποῦ. 86. ΑΠ8}}). 5, 2, 26. 
χιτῶσι Αρυὰ Ηετοάούμπι 9, 22, 

Μαβιβίιιιδ. ἐντὸς θώρηκα εἶχε χρύσεον 

κρανεΐνῳ] κράνει Α.α. ρζ. κραΐνῳ. οἷς Ὦ. 
παραμηριδίοις ὙΝ εἰβκίιιβ. καὶ παραπλευριδίοις Ὦ. Η., ας οὔ. Α.Ὁ. 

ΤΥΔηβροβαι ὟΝ εἰ αβ. 

Ἁ 

καὶ 
καὶ 

ἔνι 1). ΡΓ. 

λεπιδωτὸν, κατύπερθε δὲ τοῦ θώρηκος 
κιθῶνα φοινίκεον. 5ΟΗΝ. 

κρανεΐνῳ)] Ηος εδβῦ παλτὸν ἰσχυρὸν 
ΒΆΡΓΑ Τηθηηογϑίαση ὦ, 2, τό. παλτὰ 
κρανέϊνα ῬαΥΒ18 οἰΐδηι ἴῃ Η!βί. αΥ. 3, 
4:12. ἀοαϊτ. ΞΟΗΝ. 

παραμηριδίοις ῬΙῸ παραπλευριδίοις 
ἸΥΔηΒΡΟΒίΐο αυοα δηΐθ παραμηρίδια 
ΡοΟπορδύαγ καὶ Τοβία!: ΥΝ ΕἸ δ τι, σοΠ- 
[οΥθη5 Ἰοσῖιπὶ [)6 αὐίθ θαποϑίν! 12, 85: 
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παραμηρίδια ἢ ἣν καὶ τῷ ἀνδρί: τοσοῦτον μόνον διέφερε τὰ 
Κύρου ὅπλα ὅτι τὰ μὲν ἄλλα ἐκέχριτο τῷ χρυσοειδεῖ 

χρώματι, τὰ δὲ Κύρου ὅπλα ὥσπερ κάτοπτρον ἐξέλαμπεν. 
4 ἐπεὶ δὲ ἀνέβη καὶ ἔστη ἀποβλέπων ἧπερ ἔμελλε πορεύ- [3] 
εσθαι, βροντὴ δεξιὰ ἐφθέγξατο: ὁ δ᾽ εἶπεν, ̓ Ἐψόμεθά σοι, 
ΟΣ Ζεῦ μέγιστε. καὶ ὡρμᾶτο ἐν μὲν δεξιᾷ ἔ ἔχων Χρυσάνταν 
τὸν ἵππαρχον καὶ τοὺς ἱππέας, ἐν ἀριστερᾷ δὲ ᾿Αρσάμαν 

4 αὶ τοὺς πεζούς. παρηγγύησε δὲ παρορᾶν πρὸς τὸ σημεῖον 
καὶ ἐν ἴσῳ ἔπεσθαι: ἦν δὲ αὐτῷ τὸ σημεῖον ἀετὸς χρυσοῦς 
ἐπὶ δόρατος μακροῦ ἀνατεταμένος. καὶ νῦν δ᾽ ἔτι τοῦτο τὸ 
σημεῖον τῷ Περσῶν βασιλεῖ διαμένει. πρὶν δὲ ὁρᾶν τοὺς 
πολεμίους εἰς τρὶς ἀνέπαυσε τὸ στράτευμα. 

διέφερε] διέφερεν 1). διέφερον Α.α. 
χρωστο 3}. χρυσοειδῆ 1). 

ἀρσάμαν ΡΒΜΙΘΙΡΒ. ἀρίσμαν Ἀ-α. 

8: 700. 
τῷ] τῶν Ὦ. ργ. 

᾿Οπλίζειν δεῖ καὶ τὸν ἵππον προμετωπι- 
δίῳ καὶ προστερνιδίῳ καὶ παραμηριδίοις" 
ταῦτα γὰρ ἅμα καὶ τῷ ἀμβάτῃ παραμη- 
ρίδια γίγνεται : ττ᾽ 1] 6 παραπλευ- 
ριδίοις εϑύὺ 1ῃ 1115, 5868 6 παραμηρι- 
δίοις Ἰοααὶ βουιρίογθμη ἀοοθῦ 8. 1Ο: 
Κνῆμαι δὲ καὶ πόδες ὑπερέχοιεν μὲν ἂν 
εἰκότως τῶν παραμηριδίων : Π66 ἴδΥΓΘῚΒ 
παραπλευριδίοις ἸοΟτΠΔ 6556 1Π 640 81115 
οὔ 765 1ρ88 οἵ Ογτζ. 6, 4,1, ἀοοοί. 

ἐκέχριτο 1 [{Π|{|8 ἸρΊ(Γ τηθίδ]]ο 
ΘΟΙΟΙ τού παθραῦ ΔΥΤΩΟΥ ΠΩ {]ΡΌΓΒΠῚ, 
4] ρυϊ5 6χ ΟΥΤῚ ΔΘ Θ Π015. {π]ρσῈ- 
Ὀαῦ, ν 6] 0] ΒΡΘΟΙΜ]Ι τη βία ]]}101 ΡΟ] ΙΒΒΙΤΗΙ. 
ψεερυι ἐκλάμπειν ΔἸ106Γ τιϑαρραίαν Η. 
αι. 1, 1, τό, τοῦ ἡλίου ἐκλάμψαντος. 
5ΟΉΝ. 106 ἴουπηᾶ νϑυὶ ν. 86 7, 5» 22. 

3. ἐφθέγξατο) [)6 θὲ οἱ ο]αββῖοο 
αὐ! ΘΟ 6πῚ νοῦθο Χοποόρποη ἴπ Α- 
ΠΔΡ48:. 50ΗΝ, 

᾿Ἑψόμεθα) ΜιτρΊ] απαπὶ ΠΠπι|4 δ η. 
45 570: 8θηιήηνμ" ἐ6,. ϑαηοί 6 αἰθΟΥΊΉι, 
φιυυιδητυῖδ 68, σοηΐοτί Μαυτγοίαβ. 5ΟΗΝ, 

᾿Αρσάμαν]) 5. 8, Ἰάδηη ΠΟΙΏΠΘΗ 5116 
γαγιθίαίθ βουρίατη. Ασᾶβρᾶβ νῈ] Α- 
ΙΒ 08 ΒΌΆΡΓΙα ὁ, 3, 21, ΠΟΙΠΪΠδΐτι8. δϑύ 
μυρίαρχος οὗ οΘααϊπτη ἄτχ ; σΟηΐΤα 
Πϊο ποϑβίθυ ποόῖηο ροϑαϊζατη ἀπιχ, ἰοῦ 
αἰνοιθιιβ. ΪΝΝες οοῃδϑίδί 1116 ΑΥᾶβραβ 
Μοάμσβηθ δἃπη Ῥοιβὰ ἃ Μϑᾶο αἸἱνθῦβιιβ 
[που]. Ηἱο Αὐβϑδιηαβ ἤθῦβα οὖ ατιχ 
Ῥοάϊίιπι Ῥϑυβδυιτη Γαϊΐ, τ ΟΠ γβαηὐαβ 
Ῥεγϑᾶ, θαυϊΐαχη ἀπχ, ΘΗΝ, 

ἐξέλαπεν εὖ μ 8.ν. 
2. ἀποβλέπων ΘΟΟ]Ο65 Βτοάδὶ, ἘΡ. βλέπων Α.}).6α. 

ἀρασάμαν 1}. 
4-. σημεῖον κύρου πολεμ. 0. Τὴ. σημεῖον τῶν περσῶν ἀετὸς α. Τὴ. 

εἰς τρὶς] καὶ τρὶς Α.Ὁ. Ἡ. 

ἐκέχριτο] ἐκέχριστο Α.(. ἐκέ- 
Δ, ἐξέλαμπον α. ΡΓ. 
ἐν μὲν] [ΔΌΥῚ μὲν ἐν. 

ἀρίσβαν "Ὶ ᾿ Ζθίζεϑ Ηιεῖ. 

4. παρορᾶν] διαρτὰ 3, 3, 59, ἰπ 
ἈΡΊΠΙΏΘ Ρογϑῶ ὁ ὁμότιμοι Ἰῃοθαπιηΐ παρο- 
ρῶντες εἰς ἀλλήλους. Ῥθα πιοχ 8. 5, 
παρορᾶν Θδὺ ΟὈΒΟΓΘ νι άογο. 5ΟΗΝ. 

ἐν ἴσῳ) [πς6]]Πρ βήματι γνΕ6] δια- 
στήματι, ἕο ρου ν6] βραίϊο, 
5ΟΗΝ. ὐΟὐοηΐ. 5. 8 

4. ἀνατεταμένος ] [Π{6]]ρ1ῦ τὰς πτέ- 
ρυγας ΑΝ εἰδίτιιβ οἵ οχ (Το 2, 2, τύ, 
ῬΙΠΠ85 Θχίθ 60] 811η1118 Ἰηογργοία- 
ἴὰγ. Εποαθπλ γουῦο ἀ6 δοάβθῃ βῖρῃο 
ΤΡΊΟ Θχθγοϊίτιβ ῬΘύβιοὶ αὐϊαν Χρηο- 
ΡΠοη ΪΏ ΑΠΔΌΔΒΙ 1, ΤΟ, 12, ἘΡῚ οδί 
ἐπὶ πέλτης ; 5.8 Ῥοχῖρρο ἀνατεταμένα 
ἐπὶ ξυστῶν ἠργυρωμένων τοίετί ϑτ188 
ἴῃ ξυστόν. ἴπὰὶ ΑΠΔΡΑΒ1 Ζθαηϊ5 νο- 
Ὀαπὶ ἀνατεταμένος ᾿ηἰοΥΡΓοίαίτι" 6760- 
ἔπι, Θωΐθηδιδ.; οοηΐγα ᾿ς ΘΧΘΙΏΡ]Ο 
(δι 8 }}}1 οαωΐοη δὶ αἰδδ. ΘΥΥΘ ΠΏ, 5] 
ἐοίϊοη!5 αἷαβ τηϊουργθίγθηΐαν, τὖ οβὲ 
ἀνατεταμένος τὴν μάχαιραν 4.1, 3, οἷ 
7.1, 34, 864 τὰς πτέρυγας ΟΠ 1Ἰῃ 
δ αἰοίίοπθ ἀὐχαπη τ] νἱαθίαγ. 
5ΟΗΝ. ΝΡ. δηποῖ. δὰ πὰρ. αθ 
ΒΙΡΏΟ Δ] Ὲ1]66 8118 Θχύθη 818 Ποίς. 
ὑπερφαλαγγοῦντες] 8. ὑπερέχειν 

τοῖς μι ῳ τῶν πολεμίων, τἱ αἱ Η, 
Οτ. 4) 2,11, 8δοίθῃ ἴῃ τιγοαῖιθ ΘΟΥ τι 
αἰτα ποβάππι δχοροίταπη ὀχίθπθιο. 
5ΟΗΝ. . δᾶ ΤΊιθβ. διθρῇ. 

εἰς τρὶς δῖ. ΑΠΔ0. 6, 4, τύ, «ἰ!ΠΒατ16 
Ἰοοὶβ δα 165. δίθρῃ. ν. τρὶς οἰΐαι]8. 



τ 

ὅότοθεν ἅμα μάχοιντο. 

ΠΕ ΣΙ ΑΒ)1: 9215 

᾿Επεὶ δὲ προεληλύθεσαν ὡς εἴκοσι σταδίους, ἤρχον- 
τὸ ἤδη τὸ τῶν πολεμίων στράτευμα ἀντιπροσιὸν παρ- 
ορᾶν. ὡς δ᾽ ἐν τῷ καταφανεῖ πάντες ἀλλήλοις ἐγένοντο 

καὶ ἔγνωσαν. οἱ πολέμιοι πολὺ ἑκατέρωθεν ὑπερφαλαγ- 
γοῦντες, στήσαντες τὴν αὑτῶν φάλαγγα, οὐ γὰρ ἔστιν 
ἄλλως κυκλοῦσθαι, ἐπέκαμπτον εἰς κύκλωσιν, ὥσπερ 

γάμμα ἑκατέρωθεν τὴν ἑαυτῶν τάξιν ποιήσαντες, ὡς πάν- 
ὁ δὲ Κῦρος ὁρῶν ταῦτα οὐδέν τι 

μᾶλλον ἀφίστατο, ἀλλ᾽ ὡσαύτως ἡγεῖτο. κατανοῶν δὲ ὡς 

πρόσω τὸν καμπτῆρα ἑκατέρωθεν ἐποιήσαντο περὶ ὃν 
κάμπτοντες ἀνέτεινον τὰ κέρατα, ᾿Εἰννοεῖς, ἔφη, ὦ Χρυ- 

σάντα, ἔνθα τὴν ἐπικαμπὴν ποιοῦνται; Πάνυ γε, ἐφὴ ὁ 
Χρυσάντας, καὶ θαυμάζω γε; πολὺ γάρ μοι δοκοῦσιν 
τη τὰ κέρατα ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν φάλαγγος. Ναὶ μὰ 
Δί᾽, ἐφη ὁ Κῦρος, καὶ ἀπό γε: τῆς ἡμετέρας. Τί δὴ 
τοῦτο: 5 Δῆλον ὅ ὁτί φοβούμενοι μὴ ἢν ἐγγὺς ἡμῶν γένηται 
τὰ κέρατα τῆς φάλαγγος ἐ ἔτι πρόσω οὔσης, ἐπιθώμεθα αὐ- 
τοῖς. "Ἐππειτ᾽, ἐφὴ ὁ Χρυσάντας, πῶς δυνήσονται ὠφελεῖν 
οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους οὕτω πολὺ ἀπέχοντες ἀλλήλων ; 
᾿Αλλὰ δῆλον, ἔφη ὁ Κῦρος, ὅτι ἡνίκα ἂν γένηται τὰ κέ- 
ρατα ἀναβαίνοντα κατ᾽ ἀντιπέρας τῶν πλαγίων τοῦ ἡμετέ- 
ρου στρατεύματος, στραφέντες ὡς εἰς φάλαγγα ὃ ἅμα πάν- 

ὃτοθεν ἡμῖν προσίασιν, ὡς ἅμα πάντοθεν μαχούμενοι. Οὐκ- 

5. δὲ] δὲ ἤδη Α.α. προσεληλύθεσαν Α.Ε. προεληλύθεισαν Τ᾽). ὡς] εἰς 1). 
ἀλλήλοε ἕλληνες Α.Ὁ. τ. ἐπιφαλαγγοῦντες 1. αὐτῶν Α.Ο. ἑαυτῶν ). 
ἐπικάμπτουν Α. ὥσπερ] ὅπως ὥσπερ 10. γράμμα Α.α. ὡς οἵη. Ὁ). 
6. ὁ δὲ κῦρος] κῦρος δὲ Ὁ. τι ΟΤΏ. ὡσαύτως] ὡς καπτῆρα ἃ. 
ΟΟΥΤ. 8. Υ. Τ΄ ἔπ. ἑκατ. ἢ). πμυσραΟ, Α.(. οοΥγ. ἐπικαμπὴν] ἐπικαμ- 
πτὴν ἴ). τ ρΡοδβύ π’ ᾿Π56 ΠῚ, 5664 ΤΌΥΒΙΒ ἀο]θίαπι τ. ἃ. αὐτῶν τ ὅτι] 
ἔφη 8αα. 1).(. 5. ν. τ΄ ἢν ἐγγὺς] ἐ ἔνεγγυς Α.α. ἔτι πρόσω] ἐπὶ πρόσω 
Α.Ὁ. ργ. ἐπιπρόσω (ΟΥΥ. ἐπιθ.} καὶ ἐπιθ. Α. ἀπέχοντες ἔχοντες Α. 
ἀλλὰ δῆλον οτχ. Α.(. τηρ.Γ ὁ κῦρος οτη. Α.(6. 5. ν. Γ΄ γένωνται Α.α. 
ΟΟΥΤ. 8. ΨΥ. στραφεῖεν Αὐδ' ῬΓ. προσίασιν Ἡ. προΐασιν 1). προΐασιν---- 
πάντοθεν οτὰ. Α.Ε. τηρσ΄ τ. 

ἔδοῦ! βισπιῆςαῖ. 5ΟΗΝ, 
ὡς---μαχούμενοι] [πθΘρ(ϊβϑίτηθ ἢδὸς 

νεῦρα τερϑίαηϊ, αὐιδ 5815 181 6Χχ- 
ὑγθπηα 8. 5» Βιρῃϊῆοδία Πιρχιηΐ, οἵ 115- 
αοιὴ ααϊάθηη ν ΘΓ ]Β ; ΤΟ ΠῚ οἵ Ταΐϊο- 
ΘΠ ΒΟΘΌΤΘΙΠ5 τὸ ᾿ἀθυπαᾶθ ἀοῇπίππύ 

5. ἐπέκαμπτον] ΑΠΔΡ.1, 8, 17, ἐπέ- 
καμπτον ὡς εἰς κύκλωσιν : Ἡ. ὅτ. 4, 2, 
20, εἰς κύκλωσιν. ΖΕΌΝ, 

ὥσπερ γάμμα] Ἂς 
7. ὡς εἰς φ.1 Ὀιϊοεϊταγ στραφῆναι ὡς 

εἰς φάλαγγα, τὶ Ρδυ]0ὸ δηϊθα ἐπέκαμ- 
πτον εἰς κύκλωσιν οὖ 811}0ὲ}1 ὡς εἰς κύ- 
κλωσιν, οὖ οἴη] ἔαΐατο, προσίασιν ὡς 
μαχούμενοι, οἵ ἴῃ ΤῊ]115 5. 11}}0 018 
αἸο ΟΠ τι5, ἩΌΙ σοηδι τη οἱ ἤποιι 

Ἵν ΘΥθἃ ἅμα πάντοθεν ἡμῖν προσίασιν. 

Θιᾶγθ νεῦθα 5 ρογνδοᾶηθα 560]181]. 
Ξ5ΟΌΗΝ, Ροββιιηῦ β8Π 6 Δ068586. 

[3] 

[4] 

[5] 
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οῦν, ἔφη ὁ Χρυσάντας, εὖ σοι δοκοῦσι βουλεύεσθαι ; 
Πρός γε ἃ ὁρῶσι: πρὸς δὲ ἃ οὐχ ὁρῶσιν ἔτι κάκιον ἢ εἰ 
κατὰ κέρας προσῇσαν. ἀλλὰ σὺ μὲν, ἐφη, ὦ ὃ Αρσάμα, 
ἡγοῦ τῷ πεζῷ ἠρέμα ὥσπερ ἐμὲ ὁρᾷς" καὶ σὺ, ὡ Χρυ- 
σάντα, ἐν ἴσῳ τούτῳ τὸ ἱππικὸν ἔχων συμπαρέπου. ἐγὼ 
δὲ ἄπειμι ἐκεῖσε 0. μοι δοκεῖ καιρὸς εἶναι ἄρχεσθαι τῆς 

μάχης" ἅμα δὲ παριὼν ἐπισκέψομαι ἕκαστα πῶς ἡμῖν 
ἔχει. ἐπειδὰν δ᾽ ἐκεῖ γένωμαι, ὅταν ἤδη ὁμοῦ προσιόντες 
ἀλλήλοις γιγνώμεθα, παιᾶνα ἐξάρξω, ὑμεῖς δὲ ἐπείγεσθε. 
ἡνίκα δ᾽ ἂν ἡμεῖς ἐγχειρῶμεν τοῖς πολεμίοις, αἰσθήσεσθε 
μὲν, οὐ γὰρ, οἶμαι, ὀλίγος θόρυβος. ἔσται; ὁρμήσεται δὲ 
τηνικαῦτα ᾿Αβραδάτας ἤδη σὺν τοῖς ἅρμασιν εἰς τοὺς 
ἐναντίους" οὕτω γὰρ αὐτῷ εἰρήσεται: ὑμᾶς δὲ Χρὴ ἔπεσθαι 
ἐχομένους ὅτι μάλιστα τῶν ἁρμάτων" οὕτω γὰρ μάλιστα 
τοῖς πολεμίοις τεταραγμένοις ἐπιπεσούμεθα. παρέσομαι δὲ 
κἀγὼ ἣ ἂν δύνωμαι τάχιστα διώκων τοὺς ἄνδρας, ἢν 
οἱ θεοὶ θέλωσι. 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ σύνθημα παρεγγυήσας Ζεὺς σωτὴρ [6] 
καὶ ἡγεμὼν ἐπορεύετο. μεταξὺ δὲ τῶν ἁρμάτων καὶ τῶν 
θωρακοφόρων διαπορευόμενος ὁ ὁπότε προσβλέψειέ τινας τῶν 
ἐν ταῖς τάξεσι, τοτὲ μὲν εἶπεν ἂν, Ὦ ἄνδρες, ὡς ἡδὺ ὑ ὑμῶν 
τὰ πρόσωπα θεάσασθαι. τοτὲ δ᾽ αὖ ἐν ἄλλοις ἂν ἔλεξεν, 
Ὁ) 5 - γ, “ « “- 3 Ζ » ΕῚ ͵ ν 

Αρα ἐννοεῖτε, ἄνδρες, ὅτι ὁ νῦν ἀγὼν ἐστιν οὐ μόνον περὶ 
“ ή 7 » Ἂν Ν Ν “ ΄ ἃ , 

τῆς τήμερον νίκης, ἀλλα καὶ περὶ τῆς πρόσθεν ἣν νενικὴ- 
ἣν ΄ 7 ΜΨ ὌΠ ον “Ν 

κατε καὶ περὶ πάσης εὐδαιμονίας ; ἐν ἄλλοις δ᾽ ἂν προϊὼν 
53 53 5 ἀνὰ 3 Ἂς “ » , 57 δΝ 9 

εἶπεν, ᾽Ὧ ἄνδρες, Τὸ ἀπὸ τοῦδε οὐδέν ποτε ἔτι θεοὺς αἰτια- 

8. κακῇ Ὁ. εἰ οἵη. Ὁ. ΓΛΌΥ] πρυσήεσαν, 5684 0. ΘΟ. ἢ ἡ. ἀρίσμα 
ΠΤ ον. ἡρέμα Ὁ). ἄπειμι) περίειμι 1).α. 5.ν.γὙ. μαχῆς 10. ῬΥ. 
περιὼν α. ἐπισκέψομαι] καὶ ἐπισκέψομαι ἃ- 9. ἐπὰν 1). παιῶνα 
Α. εὖ, αὖ νΙἀοίαγ, α., αὐ [.. ργ. ἐξάρχω (α. σΟΥΓ. 5. ν. Γ΄. ἐπείγεσθε] ἐφέ- 
πεσϑε Ὁ: α. τῃρ. τ΄ αἰσθήσεσθαι (αἱ Α.) μὲν οὔ 10. οἴομαι 10). ὁρμή- 
σεται] ὁρμήσετε (α. ΠΟΥ. Γ. εὑρήσετε Α. σ. ΡΓ. τηνικαῦτα] ἡνίκα αὐτὸς Α.α. 
ΘΟΥΤ, τηρ΄. Γ΄ ἀβραδάτης Δ.1).6. εἰρήσετε 1). 8. ν. Θαα. τη. ἐπεισπε- 
σούμεθα Ὁ. σοΥΥ. τ. καὶ ἐγὼ ἢ. 1Ο. ξύνθημα Α.α. συνθήματα 1), 
ζεῦ 10. οἱ τηρ. ἀκάθαρτος. τοτὲ] τό ἴῃ ἔπε νϑυβιι8 [). τότε Ὀ15 ἃ. ἡμῶν 0. 
τοτὲ---μόνον περὶ οἴη. 9. ἀλλὰ καὶ] καὶ οπι. Α.Ε. 5. ν.γ. ἄλλοις ἂν 
Ψαηύϊηα. ἄλλοισιν Α.Ο. ἄρα Α.α. ἐνικήσατε 1). 11. δ᾽ ἂν] δὲ 
Α.α. δ᾽ ἂν αὖ Ὁ. προιὼν Δ.(α. οὐδέποτε ἃ. ἔτι δῃΐθ ἔσται 1). 

ἐν ἴσῳ τούτῳ] ὕ ΒΡ 5. 4, ῥαὶξ ἐν ἐπείγεσθε] ᾿ξεϑυἸηπδ!οποιη οὗ οἰδαϊα 
ἴσῳ ἕπεσθαι. Ῥεγ ποῦ τούτῳ αα συμ- ρτγαάττηῃ βισπιῆσαϊ οὐ ορροηϊθαν Ὀγε- 
παρέπου. 5ΟῊΝ, οράθηί! ἠρέμα ἡγεῖσθαι. ΒΟῊΝ, 

9. παιᾶνα] Μιοδαιη [ΟΥ̓ ΠΊαῖη. ΡῈ ὦ θέλωσι] ἐθέλωσι [οὐΐαϑϑδαὸ Μ.. πὶ 
Ποίαν] ργϑοῖ. δα ΑΠΔ0. ν.. ΧἸΪ. ἈΠ. Ὁ δ ὅν τ. 
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ΕΠ ἢ σον δ: τ δ΄ ον ἢ “17 

΄’, Μ 7 Ν 4 τὰς ΄, Ν Ε] Ν 

τέον ἔσται παραδεδώκασι γὰρ ἡμῖν πολλὰ τε καὶ ἀγαθα 
, » ᾽ 3 Κ) ᾽ ν 7 ». ἡ 

κτήσασθαι. ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρες, ἀγαθοὶ γενώμεθα. κατ ἀλ- 
3 , 53 3, ΒΟΥ Ν , 

λους δ᾽ αὖ τοιάδε, ᾿᾽Ὦ ἄνδρες, εἰς τίνα ποτ᾽ ἂν καλλίονα 
37 3 7 ᾽ὔ Ἃ ᾽ 4 “ Ν 

ἔρανον ἀλλήλους παρακαλέσαιμεν ἢ εἰς τόνδε; νῦν γαρ 
΄, » “- 3 " 7 Α » ε » ΄ 

ἔξεστιν ἀγαθοῖς ἀνδράσι γενομένοις πολλὰ κἀγαθὰ ἀλλη- 
“ον ΕῚ 3, .] 5 Ὕ 7 Ἁ 

λοις εἰσενεγκεῖν. κατ᾽ ἄλλους δ᾽ αὖ, ᾿πίστασθε μεν, [7] 
ἊΨ 3 ΄-΄ 53 ᾿, ἴα ΄“ ᾿ 

οἶμαι, ὦ ἄνδρες, ὅτι νῦν ἀθλα πρόκειται τοῖς νικῶσι μεν 
Ν 3, Ἂ » , 

διώκειν, παίειν, κατακαίνειν, ἀγαθὰ ἔχειν, καλὰ ἀκούειν, 
3 3, ΄ ΄΄. ΄᾿ σ » 7] 

ἐλευθέροις εἶναι, ἄρχειν" τοῖς δὲ κακοῖς δῆλον ὅτι τἀναντία 
Ν 

τούτων. ὅστις οὖν αὑτὸν φιλεῖ, μετ᾽ ἐμοῦ μαχέσθω" ἐγὼ 
γὰρ κακὸν οὐδὲν οὐδ᾽ αἰσχρὸν ἑκὼν εἶναι προσήσομαι. 
ὁπότε δ᾽ αὖ γένοιτο κατά τινας τῶν πρόσθεν συμμαχεσα- 

’ὔ 53 Ἃ Ν ᾿Ν ε ΄- Ὧν 7 ν᾿ ὃ - λέ ὧ 

μένων, εἶπεν ἂν, [Πρὸς δὲ ὑμᾶς, ὦ ἀνδρες, τί δεῖ λέγειν ; 
Ν δ « - 7 ς ’, 

ἐπίστασθε γὰρ οἵαν τε οἱ ἀγαθοὶ ἐν ταῖς μάχαις ἡμέραν 
77 δ - 

ἄγουσι καὶ οἵαν οἱ κακοί. 
Ἁ "Ἶ Ν' κϑ ’ 5 7 32 

Ὥς δὲ παριὼν κατὰ ᾿Αβραδάταν ἐγένετο, ἐστη" καὶ ὁ [8] 
᾿Αβραδά δοὺς τῷ ὑφηνιόχῳ τὰς ἡνία λθεν ραδάτας παραδοὺς τῷ ὑφηνιόχῳ τὰς ἡνίας προσῆλ 

» ΨΝ Ν Ν᾿ 9. “ 

αὑτῷ προσέδραμον δὲ καὶ ἄλλοι τῶν πλησίον τεταγμένων 
Ν μον Ἂν “- « 53 “- » ΄“ 

καὶ πεζῶν καὶ ἁρματηλατῶν. ὁ ὃ αὖ Κῦρος ἐν τοῖς παρα- 
΄ὔ 2) ς Ν Ν 

γεγενημένοις ἔλεξεν, .ὋὋ μὲν θεὸς, ὦ ̓Αβραδάτα, ἃ ὥσπερ, σὺ 
ἠξίους, συνηξίωσε σὲ καὶ τοὺς σὺν σοὶ πρωτοστάτας εἶναι 
τῶν συμμάχων' σὺ δὲ τοῦτο μέμνησο, ὅταν δέῃ σε ἤδη 
ἀγωνίζεσθαι, ὅτι Πέρσαι οἵ τε θεασόμενοι ὑμᾶς ἔσονται 

΄“- ’ ’ὔ’ ε ἴω 

καὶ οἱ ἑψόμενοι ὑμῖν καὶ οὐκ ἐάσοντες ἐρήμους ὑμᾶς ἀγω- 
τό νίξεασθαι. καὶ ὁ ᾿Αβραδάτας εἶπεν, ᾿Αλλὰ τὰ μὲν καθ᾽ 

καὶ] καὶ μεγάλα 1)... πηρ'. Γ. 12. ὦ ἄνδρες οτῃ. Ὠ). ποτ᾽ ἂν] 
ποτε Α.Ε., 41 ἂν 5. ν.Τ. κἀγαθοῖς ἀνδράσι γενομένοις Ῥοβί πολλὰ γθρϑίϊ: Α. 
18. ἐπίστασθαι Ὀ. παίειν ΟΠ,. Α.α. τὴρ. τ. κατακαίειν 1). ΡΥ. καλ᾽ Ὁ. 
ἐλευθέρους ). ὅτις Ὁ. ῬΓ. αὐτὸν Α.1). ργ. ἃ. οὐδὲν κακὸν 1). ἑκὼν οτῃ. Π), 
προσήσομαι ΑἸ. προαήσομαι ΑΕ. μγ. . ργ. προίσομι (ΟΥὙ. παρήσομαι Ε. 
ΟΟΥΤ. 14. πρόσθε 0. συμμεμαχεσμένων Δ... οἵα τε 1). οἵ ν 5.0.1. 
15. παριὼν] ἐπιὼν . 5.ν.Υ. κατὰ ἀβραδάτην Α. σ. καθ᾽ ἁβραδάτην Ὦ. 
οὔ τῆοχ ἁβραδάτης Θοἀρτηαᾳᾳ6 ΒρΙτ{πι 1. καὶ} μὲν Α.Ε.. σοΥΥ., 4υ]4 ΡΥ. 
ἸΠΟΘΥ ΤΆ ΠΊ. ἀβραδάτης Α.Ὁα. προσῆλθε δ᾽ αὐτῷ Α.α. ἄκλοι οἱ ἄλ- 
λοι Ὁ. «ἔλεξεν] τοιάδε 46 α. 1). συνηξίωσε) ἠξίωσεν ". σε οτὴ. Α.α. 
ὑμᾶς ἀγ.] ἡμᾶς ἀγ. Α.α. θεασάμενοι 1). καὶ οὐκ] οὐκ Ὦ. ἐάσοντες] 
τες ἴῃ τὰ. (. τό. ἀβραδάτης Α.}}.α. μὲν οτὰ. Ὁ. 

1{. πολλά τε καὶ ἀγαθὰ 5ὶ 50. {π|Υ, ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρες ΝΙΒῚ 50. Θῃ τ1ΠῈ 
αὖ ΑΠπΔὉ. 5. 5. 8: Διὰ πολλῶν τε καὶ ἀλλ᾽ ἄνδρες, τὸ .52.. 4:.. δ'ο, ὑ8Ό}10 
δεινῶν πραγμάτων, ΟΥ̓ΔΒ15 οἰϊᾶτη κάγα- ηΐθ [ο. ὦ ἄνδρες πΟΠΠ11]}1 ρῥτὸ ἄν- 
θὰ γοϑυϊ θη α ν]ἀοίθαγ, πὖ 5. 12. ὃρες. 
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ἊΣ ε σ᾿ "ὕ) “ ΄“- “ ,΄ Ν ον “ 

ἤμᾶς ἐμοιγε δοκεῖ, ὦ Κῦρε, καλως ἔχειν" ἀλλὰ τὰ πλάγια 
λυπεῖ με, ὅτι τὰ “μὲν τῶν πολεμίων κέρατα ἰσχυρὰ ὁρῶ 

ἀνατεινόμενα καὶ ἅρμασι καὶ παντοδαπῇ στρατιᾷ: ἡμέτε- 

ρον δ᾽ οὐδὲν ἄλλο αὐτοῖς ἀντιτέτακται ἢ ἅρματα" ὥστ᾽ 

ἔγωγ᾽, ἔφη, εἰ μὴ ἔλαχον τήνδε τὴν τάξιν, ἢσχυνόμην ἂν 

ἐνθάδε ὧν" οὕτω πολύ μοι δοκῶ ἐν ἀσφαλεστάτῳ εἶναι. 
17 καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, ̓ Αλλ' εἰ τὰ παρὰ σοὶ καλῶς ἐ ἔχει; θαρ- [9] 

ρει ὑπὲρ ἐκείνων: ἐγὼ γάρ σοι σὺν θεοῖς ἔρημα τῶν πολε- 
[4 Ἂν 4 “ ͵ ΧΝ Χ “ 3 

μίων τὰ πλάγια ταῦτα ἀποδείξω. καὶ σὺ μὴ πρότερον ἔμ- 
“ » "4 , ΩΝ ΄ 

βαλλε τοῖς ἐναντίοις, διαμαρτύρομαι, πρὶν ἂν φεύγοντας 
7, Α, - κ ΄ τ » » 7 

τούτους οὺς νῦν φοβεῖ θεασῃ" τοιαῦτα δ᾽ ἐμεγαλήγορει, 
7 “-“ ’ὔ 7] 32) 3 3 ,ὔ 

μελλουσης τὴς μαχῆς γίγνεσθαι: ἄλλως δ᾽ οὐ μᾶλα με- 

γαλήγορος ἦν: Ὅταν μέντοι ἴδῃς τούτους φεύγοντας, ἐμέ 

τε ἤδη παρεῖναι νόμιζε καὶ ὅρμα εἰς τοὺς ἄνδρας" καὶ σὺ 
Ἃ 

γὰρ τότε τοῖς μὲν ἐναντίοις κακίστοις ἂν χρήσαιο, τοῖς δὲ 
18 μετὰ σαυτοῦ ἀρίστοις. ἀλλ᾽ ἔως ἔτι σοι σχολὴ, ὦ ᾿Αβρα- 

, ͵ , Ν Ν ον ὡς 

δατα, πάντως παρελάσας παρὰ τὰ σαυτοῦ ἅρματα παρα- 
ἷρ Χ Ἀ ν : ᾽ν 5 Ἁ “ Ν ΄ 

κάλει τοὺς σὺν σοὶ εἰς τὴν ἐμβολὴν, τῷ μὲν προσώπῳ 
, κ᾿ 3 3 “ 5 7, σ“ Ὰ 

παραθαρρύνων, ταῖς δ᾽ ἐλπίσιν ἐπικουφίζων. ὅπως δὲ 
ἣ ΄σ΄ σι » “ σ“ 7 

κράτιστοι φανεῖσθε τῶν ἐπὶ τοῖς ἅρμασι, φιλονεικίαν 
» : Ἵ΄Ἱ Ν ν 3 Ὁ) ΕΥ , 3 ΄, 

αὑτοῖς ἐμβαλλε: καὶ γαρ, εὖ ἰσθι, ἣν ταδε εὖ γένηται, 
“ 5 “ Ν Ἀ ᾿ “ ’ὔ 

πάντες ἐροῦσι τὸ λοιπὸν μηδεν εἶναι κερδαλεώτερον ἀρε- 
“ ς Ἁ Ν 3 , 3 Ν ’, μν “ιν 

τῆς. ὁ μὲν δὴ ᾿Αβραδατας ἀναβὰς παρήλαυνε καὶ ταῦτ 
ἐποίει. 

πλάγια 884. Α.6α. κέρατα οτη. Ὠ. τήνδε τὴν] τὴν αὐτὴν ἃ., 564 δὲ 8. 
τὴν Υ. τὰ τῶν π. πλάγια, Ὠ. 17. τοῖς πολεμίοις δα μα β  ΒΕΛΝΝ 1). τοῖς 
αἰγυπτίοις ὡς ἐναντίοις μαρτύρομαι Α.(α. σοΥτ. τηρ΄. τ. ΤΑΡΙῚ φοβῇ. ἄλλως} ὦ 
ἴῃ τ88. α. μεγαλήτορος α. ῬΥ. μεγαλήγορος ῬοΟΙΠχ 2, 1206. μέντοι] ἔφη 
ααα. ἢ. εἰς] πρὸς χρήσαις ;"., ΟΥ̓ΏΪ5Β0 Οἰϊδ ρ ΡΥ. σαυτοῦ] σοῦ Μ. 
18. ἔτι] ἐστί (α. ΠΟΥΤ. λη 10. πάντας ἃ. 5.ν.1Τ. παρελάσας] παρακαλέσας 
(- ἘΣ νῸΥ: φανῆσθε Α.α. ἀβραδάτης Δ. (Πὶς τ οατὴ σομροπα!ο) 1).Ὁ. 

16. ἀσφαλεστάτῳ] Ηοἰπάογῆιιβ τηὰ- 
Ἰεραΐ ἀσφαλεστέρῳ. ΒΟῊΝ. δΞῖο 21. 

17. ἐναντίοις] ΑὐργρίϊοβΒ ΑὈταδαΐρ 
ΔνΘΥΒΟ05 [δοὶΐ 5. 20, ππηα6 Ὠϊο 1160] ν]- 
ἀδηΐατγ, ἐναντίοι αΐοτη οἰϊδτῃ 6, 2, 20, 
ἴῃ πολέμιοι τηπίαίτιπη, τί ὑπεναντίοι 1, 
6, 38. Πδατθ Γθοθρὶ ΡΓῸ δ]ΐθγο, αυοά 
ΒΘΘΌΪΤΙΒ ΡγϑοσΘββεγδῦ οί ΓΏΪΠη115 Θϑύ ἀρύατη 
ΔΙΌΘΓΟ ΤΠΟΧ ταροίζο. 

μεγαλήγορος] ΑΥἸΒΌ465. νΟ]. 2, Ρ. 
8280: Ξενοφῶν περὶ τοῦ Κύρου τοῦ 

μεγάλου διαλεγόμενος τὸν μὲν ἄλλον 
χρόνον εὐσταλῆ φησι καὶ κόσμιον αὐ- 
τὸν εἶναι καὶ ἥκιστα ἀλαζόνα, ἡνίκα 
δ᾽ εἰς τοὺς ἀγῶνας ἴοι καὶ ὑποθερμαί- 
νοιτο, οὐδὲν μικρὸν λέγειν οὐδ᾽ ὑπο- 
στέλλεσθαι κι τ.λ. 

18, ἢν τάδε εὖ γένηται] Ῥοδί Πᾶῃς 
ΨΘΓῸ ν]οίου δ νΘΘΙΤΟ ἹΠΡΥΪΤηΪ8 ΟΧ- 
ΘΠΊΡΙΟ ΤΘΙϊααΐ ΔΌ Ϊης ομηηθ8. ΘήοοΪ 
ΠΪΠ11] νἱγῦιῦθ τι}. ο580 ογθαάθηῦ. 
5ΟΗΝ, 
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Ὁ δ᾽ αὖ Κῦ ὺν ὡς ἐγένετο πρὸς τῷ εὐωνύμῳ, [10] ὕρος παριὼν ὡς ἐγένετο πρὸς τᾷ μῳ, 
ΒΩ 4 ἐ , Ν « 7 2) 3 ΄- σ΄ ΄ 

ἐενθα ὁ Ὕστασπας τοὺς ἡμίσεις ἐχων ἣν τῶν Περσῶν ἱπ- 
7 ͵ ἣν 3 5, ͵7] ΄'΄ ΄- 

πέων, ὀνομάσας αὐτὸν εἶπεν, Ὡ Ὕστασπα, νῦν. ὁρᾷς 
ἔργον τῆς σῆς ταχυεργίας᾽ νῦν γὰρ εἰ φθάσομεν τοὺς πο- 
λεμίους κατακανόντες, οὐδεὶς ἡμῶν ἀποθανεῖται. καὶ ὁ 
Ὑστάσπας ἐπιγελάσας εἶπεν, ᾿Αλλὰ περὶ μὲν τῶν ἐξ 
3 ͵ οὐ ν 5. “ἢ Ν 3 2 ἊΝ νὴ 57, 

ἐναντίας. ἡμῖν μελήσει. τοὺς δ᾽ ἐκ πλαγίου συ ἄλλοις 
’, Ὡ . - 7 ᾿ [Φ σ΄ 

πρόσταξον, ὅπως μηδ᾽ οὗτοι σχολάζωσι. καὶ ὁ Κῦρος 
Ἂ » ἈΣ ΥΡ Ἂ ΟΣ ΘΕΥ ἘΝ Ν 7 3 3 5 
εἶπεν, Αλλ ἐπί γε τούτους ἐγὼ αὑτὸς παρέρχομαι: ἀλλ, ὦ 
ὙὟ ͵ "ὃ “ Ψ“ Ἂ ε “ ε θ Ἃ ,ὔ ὃ ὃ [ 

ὕστασπα, τόδε μέμνησο, ὁτῷ ἂν ἡμῶν ὁ θεὸς νίκην διδῷ, 
3, , ’ὔ Χ Χ ΞὯΝ 

ἣν τὶ που μένῃ πολέμιον, πρὸς τὸ μαχόμενον ἀεὶ συμβαλ- 
ρῳ ἃ 9 Ν ὁ 3 ἧς ἃ ἃ Χ Ἶ 

λωμεν. ταῦτ εἰπὼν προῃει. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὸ πλευρον [τι] 
Ν Ἄ Ν Ν 2, - , Ἑ “ 

παριὼν ἐγένετο καὶ κατὰ τὸν ἄρχοντα τῶν ταύτῃ ἁρμάτων, 
Ν ΄σ΄ι 7, Χ ϑ 7 4 χω Ψ 

πρὸς τοῦτον ἔλεξεν, ᾿Εγὼ δ᾽ ἐπέρχομαι ὑμῖν ἐπικουρήσων" 
] ᾽ « “ 32 « “ 3 7ὔ 3 “, ᾿ 

ἀλλ οπόταν αἰσθησθε ἡμᾶς ἐπιτιθεμένους κατ΄ ἄκρον, τότε 
᾿ σι σι Ω ΄ι᾿ Χ 

καὶ ὑμεῖς πειρᾶσθε ἅμα διὰ τῶν πολεμίων ἐλαύνειν: πολὺ 
Ἁ » 3 ἦΝ 32 327) , Ἃὃ ΒΕ 5 

γὰρ ἐν ἀσφαλεστέρῳ ἔσεσθε ἔξω γενόμενοι ἢ ἔνδον ἀπο- 
, 3 ἡ 7’ 27 ΄“ 

λαμβανόμενοι. ἐπεὶ δ᾽ αὖ παριὼν ἐγένετο ὄπισθεν τῶν 
« “ » ἴω 

ἁρμαμαξῶν, ᾿Αρταγέρσαν μὲν καὶ Φαρνοῦχον ἐκέλευσεν 
“4 Ἃ “- “- Νὴ Ν “ ε ΄,ὔ 

ἔχοντας τήν τε τῶν πεζῶν χιλιοστὺν καὶ τὴν τῶν ἱππέων 
“ 5» ΄- ᾽ Ν » “ 9 , » ἈΕῚ 

μένειν αὐτοῦ. ᾿Ἐπειδὰν δ΄, ἐφη, αἰσθανησθε ἐμοῦ ἐπιτι- 
Ψ, “- ἃ Νν ᾿ ΄- ΄- 3 

θεμένου τοῖς κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας, τότε καὶ ὑμεῖς τοῖς καθ 
΄σι 3 ΄σι 2) Ἀ ἊΨ 

ὑμᾶς ἐπιχειρεῖτε" μαχεῖσθε δ᾽, ἐφη, π πρὸς κέρας, ὥσπερ 
ἀσθενέστατον στράτευμα γίγνεται, φάλαγγα ἔχοντες, 

109. ὡς ἴῃ πο νϑύβιβ ὑ. Ο. ὁ ὑστάσπας] ὁ ὑστάσπης Α.α. ὑστάσπας }. 
ἡμίσεις] ισ Ῥοβίθτιαϑ τ. α. ἴῃ Βρϑῦϊο ὉΠ] Ττἰετθ. ἦν ἴῃ 188. α. ἢν 
φθάσωμεν 1). κατακανόντες [). κατακαίνοντες .α. 20. ἐπικαλέσας 10. 
τοὺς] τοῖς 1). ΠΟΥΤ. σχολάζωσι 6. ρτ.. αἱ νΙἀδῖατ. ὅτῳ---διδῷ οἵη. Α. 
νίκην διδῷ διδοῖ νίκην (. συμβάλωμεν Ὦ. 21. προϊὼν Ὁ. ἐγίγνετο }. 
δ᾽ ἐπέρχομαι] δὲ ἔρχομαι 1). τεσ ι τοψῃ, Α.α. 22. ἐκέλευεν 1). τήν 
τε] τὴν Α. πεζῶν] περσῶν Α.α. ἢ χιλιοστὴν Α. ἀσθενέστατον 
ΒΗ ποι οι. ἀσθενέστερον Α.}). Ὁ. εἰ ἄιλόψναν ὁ ἔχ. Δ. φάλαγγα δ᾽ ἔχ. 10. 
φάλαγγας ἔχ. α. 

10. ταχυεργίας] Αογοηὶ ΟΠγγβαηΐδηῃ Ζαθαηίιιθ, αὖ οϑί 8.22: ᾿Βμοῦ ἐπιτιθε- 
Ρἰπρῖ ΘΕ 2, 4, 26. Ξ0ΟΗΝ,. 

ἢν φθάσωμεν κατακανόντες] ϑαρτᾶ 
3, 2,94, ἢν φθάσωμεν ἀναβάντες. 1ἰ6- 
ταχη ᾿δΙαθη 5. 6. (ὑδίθυιιπη ἸΟσ τ 
σης ΟΥΥΏ δηϊτηθτη ργϑοϑθηΐθη οἵ 
τηθύῦα ΠΡουαχη ᾿ηα]οαγα τθοΐθ δηϊτηδά- 
γογς Οδιηθγδιαβ. ΒΟΉΝ. 

21. κατ᾽ ἄκρον] ἴῃ οχίσθμηα Ῥδυΐθ 
ΟΟΥ̓ΠῚ ὨΟΒΌ18 τροΐα ἱπίθγργθίδίαν 

μένου τοῖς κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας. ΞΟῊἮΝ. 
22. ὥσπερ ἀσθενέστατον στράτευμα 

γίγνεται---ὥσπερ ἂν ἰσχυρότατοι εἴητε] 
Θυσμῃ ἰσχυρότατοι ργΓδΘαηΐ ΟΡ ΠΗ], 
οὐ ΠοΟ Τϑοθρὶ οἱ ἀσθενέστερον ξσοην6- 
ὨΪΘΠΘΙ 11 ΘΟΥΤΟΧῚ οὐ ΟΠ ΠΘΙΆΕΥΟ, 
ἀποθιβ Αὐγὶδη] 1οο5 Ὁ Η αἰο ΠΙΏΒΟΠΟ 
ΟΟ]]αΙΒ ἀ8ὸ Απδῦ. 1, 6, 22: Οἱ δὲ 
ἀπροσδόκητοί τε ἐπιπεσόντες φάλαγγι 
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ὥσπερ ἂν ἰσχυρότατοι εἴητε. καὶ εἰσὶ μὲν, ὡς ὁρᾶτε, τῶν 
πολεμίων ἱππεῖς οἱ ἔσχατοι" πάντως δὲ πρόετε πρὸς αὐτοὺς 
τὴν τῶν καμήλων τάξιν, καὶ εὖ ἴστε ὅτι καὶ πρὶν μάχε- 
σθαι γελοίους τοὺς πολεμίους θεάσεσθε. 

Ὁ μὲν δὴ Κῦρος ταῦτα διαπραξάμενος ἐπὶ τὸ δεξιὸν [τ] 
παρήει ὁ δὲ Κροῖσος νομίσας ἤδη ἐγγύτερον εἶναι τῶν 
πολεμίων τὴν φάλαγγα σὺν ἡ αὐτὸς ἐπορεύετο ἢ τὰ ἀνα- 
τεινόμενα κέρατα, ἦρε, τοῖς κέρασι σημεῖον μηκέτι, ἄνω 
πορεύεσθαι; ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἐν χώρᾳ στραφῆναι. ὡς δ᾽ ἐστη- 
σαν ἀντία πρὸς τὸ τοῦ Κύρου στράτευμα ὁρῶντες, ἐσήμη- 

φά“νεν αὐτοῖς πορεύεσθαι πρὸς τοὺς πολεμίους. καὶ οὕτω δὴ 

“5 

προσῃσαν τρεῖς φάλαγγες ἐπὶ τὸ Κύρου στράτευμα; ἡ μὲν 
μία κατὰ πρόσωπον, τὼ δὲ δύο, ἡ μὲν κατὰ τὸ δεξιὸν, ἡ ἡ δὲ 
κατὰ τὸ εὐώνυμον" ὥστε πολὺν φόβον παρεῖναι πάσῃ τῇ 
Κύρου στρατιᾷ. ὥσπερ γὰρ μικρὸν πλινθίον ἐν μεγάλῳ 

τεθὲν, οὕτω καὶ τὸ Κύρου στράτευμα πάντοθεν περιείχετο 
ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ ἱππεῦσι καὶ ὁπλίταις καὶ πελτοφό- 

ἃ 7 ἃς σ“ Ν » ΄ “ ἢ «ς 

ροις καὶ τοζόταις καὶ ἅρμασι πλὴν ἐξόπισθεν. ὅμως δὲ ὁ 
ἴων “Α ͵. ΄ , 

Κῦρος ἐπεὶ παρήγγειλεν, ἐστράφησαν πάντες ἀντιπρόσω- 
σι 5 Ν ᾿ Ν 

ποι τοῖς πολεμίοις" καὶ ἣν μὲν πολλὴ πανταχόθεν σιγὴ 

ἰσχυρώτατοι Δ. ἰσχυρότεροι . εἴητε) ἃ ἂν δῃῖο ἢος 5. ν. ξ σ: ἱππῇς 
ἘΡΕ. .28. παρείη 1). Ἀγ. ἢ] ΟΠ. Α.α. ἡ ὃ. τὰ ἀνατ.] ἐπανατ. 

τὰ Α.α κερᾶσι Ἀ. αὐτοῦ ἐν ΜΠ ἐν τῇ χώρᾳ 0. ἀντία] πάντες 1)., 
ααοά ἀηία ἀντία Δα α!ΐ πηρ;. (ἡ. τι. ῬΆ.]}10 ΔΗΛ υΪΟΙΊ. τοῦ οτη. 1). ἐσή- 
μαινεν 1}. 24. προσήεσαν Α.α. προήεσαν .. τὼ] τὰ Α. (864 σοτῖ.» αἱ 
σἹἀοίπιν, ἰη τὼ) α. δύω 10. πολὺν) τὸ λοιπὸν Α. οἷ, αὖ ΑἸ ΑΣ αι τ- 
᾿ςοῦ πολὺν, φαοα παπο Παρϑύ ἴῃ βραῦϊο ρϑ.}}]0 Παρ δΟΙΟΥῚ δὐμαη θη] ἰαηθαπη 60- 
ἴογθ ΠΟΉΒ1Π1Ι ἀἴνοῦϑο σου θοίογθιῃ ρτοαδί, ΡΓ. δαΐθ πὶ βουιρύατα ΠΟ δγάβα 81, 
566 ο]αία ναοί, στρατείᾳ ΔΑ.Ε. ργ. ἅρμασι] ἅρμασι καὶ Α.Ε. 
25. δὲ] δὲ καὶ Α.Ὁ. ἀντιπρόσωπον ἈΑ.(α. ΘΟΥΓ. 8. ν΄ Γ΄ 

τα. τό, κέρατα ἀ ἀνατεινόμενα. ἫΝ, 
αὐτοῦ ἐν χώρᾳ] Η. ἀτ. 4. 8, 30: Ἐν 

χώρᾳ αὐτοῦ μαχόμενος ἀποθνήσκει. 
101 σηῖγθ ροβίροϑιζαιη αὐτοῦ, αὖ ]οο]8 
Δα 7, 4, 26 οἰΐαῦ!8, ααϊρα8. ποτ ΪΠι8 

κατὰ κέρας, ἧπερ ἀσθενεστάτοις αὐτοῖς 
καρτερωτάτῃ ἐμβολῇ προσμίξειν ἔμελ- 
λον. Ἰθιἀθιηααθ 12. 7 ᾿Ατάκτως (1ε- 
βθηάθτη ἀτάκτοις) τε οὖν καὶ κατὰ 
κέρας ἥπερ ἀσθενέστατον ἐκβαίνουσιν 
ἐπικείσονται ἐς φάλαγγα συντεταγμέ- 
νοι. Θυῖθιιβ οχ ]οοἱβ ᾿ρβίαβαπιθ Χϑ- 
ΠΟΡΏΟΠΓΙΒ νογθ 8 8. 26: Πολὺ ἐπλεο- 
νέκτει" φάλαγγι γὰρ κατὰ κέρας προσέ- 
βαλλεν, οἸΪΆγ6. ἂἃρραγθί φάλαγγα 6586 
Δαοτιθηθτη, κέρας Ὠοδύϊαχη ἱπηρθῖ1- 
ΤΟΥ. 

22. ἐγγύτερον) ἴἴὰ ἢδ᾽1 γο δι νο- 
Ἰεθαΐ, αὖ Δρραῖοί οχ 8.7. 5ΟΗΝ, 

ἀνατεινόμενα ϑΌρνα 8. 6. ετγαΐ ἀνέ- 

τεινον τὰ κέρατα. Ἴ, τὰ κέρατα ἀναβάν- 

Αδ]θαῦαν ΠΟΠΊΘΠ ἸΟΟΪ ἰδ πα δὴ Β108- 
ΒΘ Πηᾶ ΟὈβίαῦ ΤΠ θοον. 25, 170: Οὐκ οἵδ᾽ 
ἀτρεκέως ἢ ἼΑργεος ἐξ ἱεροῖο αὐτόθεν ἢ 
Τίρυνθα νέμων, 01] ογΥΙηΪδ ἰηνΘΓΒῚ 
ΘΧΘΙΏΡ]α δῦζα}ν ΘΟ ϑοίθυιιβ. 

ἀντία---ὁρῶντες} ὅς δα. 6, 2. 
28... συγὴ] Οσηῖ. όταν ΠῚ δ. Δ, 

429, ΟεἰδιΒ Ν,. Α. το τι, ΖΕΌΝ. 
Η. αν. 4, 3.17: Συνιόντων τέως μὲν 
σιγὴ πολλὴ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων ἦν. 

[13] 



118. ΘΑΡΟῚ. 

ὑπὸ τοῦ τὸ μέλλον ὀκνεῖν" ἡνίκα δὲ ἔδοξε τῷ Κύρῳ καιρὸς 
56 εἶναι, ἐξῆρχε παιᾶνα, συνεπήχησε δὲ πᾶς ὁ στρατός. μετὰ 

δὲ τοῦτο τῷ ᾿Ενυαλίῳ τε ἅμα ἐπηλάλαξαν καὶ ὶ ἐξανίσταται 

ὁ Κῦρος, καὶ εὐθὺς μετὰ τῶν ἱππέων λαβὼν πλαγίους τοὺς 
πολεμίους ὁμόσε αὐτοῖς τὴν ταχίστην συνεμίγνυ: οἱ δὲ 

- Ν , ἿΝ , 
πεζοὶ αὐτῷ συντεταγμένοι ταχὺ ἐφείποντο, καὶ περιεπτύσ - 

5 Η ςς ὁ Ἂν» “ Ἂμ. Ψ ᾿ ΄ 

σοντο ἐνθεν καὶ ἔνθεν, ὠστε πολὺ ἐπλεονέκτει" φάλαγγι 
’ὔ [χά Ν, ᾿ Χ 

γὰρ κατὰ κέρας προσέβαλλεν: ὥστε ταχὺ ἰσχυρὰ φυγὴ 
δ “- Ψ 

ἐγένετο τοῖς πολεμίοις. 
Ὡς δὲ ἤσθετο ᾿Αρταγέρσης ἐν ἔργῳ ὄντα τὸν Κῦρον, 

ἐπιτίθεται καὶ αὐτὸς κατὰ τὰ εὐώνυμα, προεὶς τὰς καμή- 
λους, ὥσπερ Κῦρος ἐκέλευσεν. οἱ δὲ ἵπποιαὺ τὰς ἐκ πάνυ 

΄ι 5» 5 Ἷ 3 5 ς ΝῚ 7 » 

πολλοῦ οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐκῴρονες γιγνόμενοι 

427 [14] 

εἶναι] ἤδη εἶναι [)., αὶ Πὶς τηρ. ση. τὴν τοῦ πολέμου συμβολην. 
26. τούτω Δ Ὸ ΟΟΥΤ. α. ει 

μετὰ] μὲν τὰ Α.α. ρζ. μὲν μετὰ 1). 
περιέπτυσον 1). 

προσέβαλλεν] ἃ ΔΙ ΘΓ ΤΩ 5. ν. 686. τη. Δ. προσέβαλ- 

Ἀν. (ὦ. 6ΟΥΥ. 5.0.1. 
καὶ ἐξ.] ἵσταται 1). 
αὐτῶν 1}. ΓΛὮΡ] συνεμίγνυεν. 
ονέκτουν Ὁ)... 5. ν.Υ΄. 
λον ).6. 8. ν.Υ. 2: δὲ ΟἸΙ 
ἴσῳ ΔΛ.Ε. 5.ν.γ. 

26. τῷ Ἐνυαλίῳ] ϑιαρτα 2, 3, 58, 
δηΐθ ΡΕρΉ Δ ΠΊ ὨΥΠΠΠΠΠΊ παιᾶνα τὸν νο- 
μιζόμενον ἐξῆρχεν ὁ Κῦρος : 56α αυϊὰ 
165 8 τηϑηπΠὶ ΘΟΠΒΘΙΟΠΘΠῚ ΟΠ 
ψΘποσαΐ, Ὠ1]1|ὰ ἢΐ ΟἸΔΙΔΟΥΒ. ΓᾺ]ΠΠΓΔΙῚΒ 
ἸΠΟΟΙ 11, τἀ] ΠΏ γ Α]1115. ΟΥΘΌγο ἴηνο- 
οδὈ δία, ΠηΘΠΟ. ἨΙδύ. ΟΥ. 2, 4, 17: 
᾿Ἐξάρξω μὲν οὖν ἐγὼ, ἡνίκα ἂν καιρὸς 
ἡ» παιᾶνα" ὅταν δὲ τὸν ᾽᾿Ενυάλιον σταρα- 

καλέσωμεν, τότε πάντες εἴς. 5ΟΗΝ, 
Τῷ ᾿Ενυαλίῳ ἐλελίζειν ΑΠΔ}. 1, 8, 18; 
ἘΠ Ὁ, ΤᾺ: 

περιεπτύσσοντο])] περιέπτυσσον ΠΟῚ 
σΟΠπίθιη πη ππὶ νἹ ΘΙ: ΠΟΙ ρΑΓΔΏΪΙ 
Απαθαβίῃ 1,10,0: Ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν κατὰ 
τὸ εὐώνυμον τῶν “Ἑλλήνων κέρας, ἔδει- 
σαν οἱ Ἕλληνες μὴ προσάγοιεν πρὸς τὸ 
κέρας καὶ περιπτύξαντες ἀμφοτέρωθεν 
αὐτοὺς διακόψειαν. ΄ ῊΝ, 

κατὰ κέρας] Ζουηϊαβ ᾿πίουργεία αν 
ΟΟΥμπ Ποϑίϊιπη ΔαΟΥΙΓΊ, Ἰάθπλαιιθ νὰ- 
Ιεγθ αἱ απο βιιρτῦὰ πλαγίους τοὺς 
πολεμίους λαμβάνειν, ἃὉ Ἰαΐεγα. 86ο- 
γ1. [[δπὶ Δ ΕἸβΚιιιθ δανουβαβ αἃ- 
{γαμηατιθ. ΘΟ ΘΧΘΥΟΙ8. ΠΟΒΌ1]18 108 
Ῥυρπδίμμη 6888 αἱΐ, α δὰ ΟὙγὰβ ο].5- 
αι ἀποοβ ῥῬῃαϊδηρο ἰδοῖα ᾿πνδαδηΐ ἃ 
Ἰαΐογθ. ϑο]οοῦ αὖ τὰ κέρατα αἰσ ΠΥ 
εοἴϊατὴ τὰ πλάγια, ᾿Ἰῖὰ πλαγίους λαμβά- 
νειν τοὺς πολεμίους εἰ κατὰ κέρας 

παιῶνα 
τε ἅμα] ἅμα τε 1). 

λαθὼν Δ.Ὁ. ρν. 

καὶ Ὦ. 5.ν. ἐπλε- 

ὁ ἀρταγέρσας 1). ἢϊς οἱ 28. ἔργῳ] 
ἐκέλευεν Δ... αὐ νΙαδίατ. 

λαμβ. 1ά6πὶ βρη ῆοδηῦ. [πᾶθ ἸσΊ αν 
5.22, πρὸς κέρας μάχεσθαι εἰ φάλαγγα 
ἔχοντα μάχεσθαι ΟΡΡοΠαΠΓαΡ 5101 1η- 
ΨΊΟΘΠΙ: ἄγειν ἐπὶ φάλαγγος ΟΡΡΟὨΙΪΠΙΣ 
τῷ κατὰ κέρας ἄγειν Βα ρτα 1,6,43, ααοα 
ἰηϊογργοίδϊαν ΟὐΔΙμοτ τ α5 ΡΓΟΠΊΟΙΙ5 
ΘΟΡΏΪΌτιΒ ΔΡΊΏΘΠΗ αἸΊΟΕΓΘ, εἰ ῬΒδἰδηρθιη 
ἀποθΓθ. [τὰ ΑμδὈ. 4. 6, 6: Ἵνα μὴ 
κατὰ κέρας ἄγων Ἐρ ἐν τοῖς πολε- 
μίοις" παρήγγειλε δὲ τοῖς ἄλλοις παρά- 
γειν τοὺς λόχους, ὅπως ἐπὶ φάλαγγος 
γένοιτο τὸ στράτευμα. ΡΊαπα αὖ ἴῃ 
Ποϑίχο Ἰοοὺ Ἦϊδβι. ὅτ. 6, 5, τύ, ε80: 
Μὴ ἐκ τῆς πόλεως οἱ Μαντινεῖς ἐξ- 
ελθόντες κατὰ κέρας τε καὶ ἐκ τῶν 
ὄπισθεν ἐπιπέσοιεν αὐτῷ. δϑιρη!ῇ- 
οαΐ ἸρίταΣ κατὰ κέρας ἐπιτίθεσθαι νε] 
ἐπιπίπτειν δι Ἰαΐογθ Δ ΟΙ; κατὰ κέ- 
ρας ἄγειν οϑὺ ἀποοῦθ γα τιοἴ]8. οΟΓ- 
ὨΪ08 Δρίηθη, (ὐοηίγαυαη ἐπὶ φά- 
λαγγος καθίστασθαι 6, 3» 21. Ῥδμϊο 
αἸνευβαμη δὲ ἐπὶ κέρως ἄγειν, πο- 
ρεύεσθαι ΒεΙρ. [μδρράοτῃ. 11, 8, ΔἸ} 
ἐπὶ κέρας στρέφειν τὸ ἄγημα Ἰριάθπι: 
εἰς κέρας ἡγεῖσθαι ΗΠΡΡατο Ια ἯΣ 2; 
ΟΡΡοβιίιπηῆ τῷ ἄγειν ἐπὶ φάλαγγος. 
1)6 αῦο νἱὰθ ᾿Δα Ηἴβι. τ. 1,7, 31; 
6, 2, 320, οὐ ΝΑ] κθηδγ. δα Ηδτοα, 6, 
12. ΞΌΗΝ, Θιΐ ν. δᾶ πα). 6, 5: 
25: Η. 6γ. 7, 4; 28. 

᾿ς 
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ἔφευγον, οἱ δ᾽ ἐξήλλοντο, οἱ δ᾽ ἐνέπιπτον ἀλλήλοις. τοι-᾿ 
“ἢ αῦτα γὰρ πάσχουσιν ἵπποι ὑπὸ καμήλων. ὁ δὲ ᾿Αρταγέρ- 

σης συντεταγμένους ἔχων τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ ταραττομένοις 
ἐπέκειτο" καὶ τὰ ἅρματα δὲ κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ εὐώνυ- 
μον ἅμα ἐνέβαλλε. καὶ πολλοὶ μὲν τὰ ἅρματα φεύγοντες 

ὑπὸ τῶν κατὰ κέρας. ἑπομένων. ἀπέθνησκον, πολλοὶ δὲ 

τούτους φεύγοντες ὑπὸ τῶν ἁρμάτων ἡλίσκοντο. 
290 Καὶ ὁ ᾿Αβραδάτας δὲ οὐκέτι ἔμελλεν, ἀλλὰ βοήσας, [15] 
Ανδρες φίλοι, ἕπεσθε, ἐνίει οὐδὲν φειδόμενος τῶν ἵππων, 
ἀλλ᾽ ἰσχυρῶς ἐξαιμάττων τῷ κέντρῳ: συνεξώρμησαν δὲ 
καὶ οἱ ἄλλοι ἁρματηλάται. καὶ τὰ μὲν ἅρματα ἔφευγεν 
αὐτοὺς εὐθὺς, τὰ μὲν καὶ ἀναλαβόντα τοὺς παρα- 

20 βάτας, τὰ δὲ καὶ ἀπολιπόντα. ὃ δὲ ᾿Αβραδάτας ἀντικρὺ δὶ 
αὐτῶν εἰς τὴν τῶν Αἰγυπτίων φάλαγγα ἐμβάλλει: συνεισ- 
ἔβαλον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ ἐγγύτατα τεταγμένοι. πολλαχοῦ 
μὲν οὖν πν τὼ δῆλον ὡς οὐκ ἔστιν ἰσχυροτέρα φά- 

λαγξ ἢ ἢ ὅταν ἐκ φίλων συμμάχων ἡθροισμένη ῃ, καὶ ἐν 

τούτῳ δὲ ἐδήλωσεν. οἱ μὲν γὰρ ἑταῖροί τε αὐτοῦ καὶ ὁμο- 
τράπεζοι συνεισέβαλον" οἱ δ᾽ ἄλλοι ἡνίοχοι ὡς εἶδον ὑπο- 

ἐξήλοντο α. ἔπιπτον ἐπ᾽ ἀλλήλοις ἢ, αὶ. τη. ὅτι ὁ ἵππος φεύγει τὴν 
κάμηλον. πάσχουσιν] παρέχουσιν οἱ Δ. ἐν οῖς τῶν ἵππων πρὸς τὰς καμήλους 
«ΤΩΡ. 2ὃ, ἀρταγέρσης Α. υἱθτηᾶ ΘΟΙΏΡΘΠΑΙΟ Βοιρία. ,.. δὰ 8. 27. 

μεθ᾽ ἑαυτῶν Α. μεθ᾽ ἑαυτὸν, αὖ νιἀοίαγ, α΄. ρΓ. μετ᾽ αὐτοῦ 1). δὲ] δὲ τά τε Ὁ. 
ὑπὸ τῶν---φεύγοντες οτη. Δ... τηρ΄. ΓΤ. 20. ὁ ἁβραδάτης Ὦ). οδαδιησιιθ [οΥηὰ 
ΤΠ 610 ΔΒΡΕΙῸ τη060 ἰ6Π1 Ιηἴτδ. ἀλλ᾽ ἀναβοήσας ). ἀλλὰ βοήσας οἴϊατη Ζο- 
ὮΔΥΔΒ. ἄνδρες] ἰσχυρῶς δηίο πος . πηρ. ΓΤ. ἕπεσθε ἐνίει] ἕπεσθέ μοι ., 
566 ἐνίει 5. ν. Γ᾿ ἐξαιμάτων 1). ΡΥ. 20, παραιβάτας ΔΑ.6. δι 
αὐτῶν] διάττων 1). συνέβαλλον 1). εἰσ 8.ν. ἔστιν] ἔνεστιν Α.Ὁ. ργ. 
ἠθροισμένων Α.α. ἡθοισμένη Ὠ. τε οἵη. 1). συνεισέβαλον Φππηῖ. συν- 
εἰσέβαλλον Δ... οὐ συνεισέβαλλον 19. 

27. τοιαῦτα γὰρ] [ἴὰ οἰΐατη γα], Πλάτων ἀναβάτην μικράσπιδα ἐκάλεσε. 
Ἠετγοδοίο 1, 8ο, ργεθϑθιηΐθ, Αὐϊδίο- οι. 1]. Ψ, 122: ἮΑν δ᾽ ἔβαν ἐν δί- 
[6165 Η. Α. 6, 18, οἱ Δλ]ηδπιβ ΗΠ. Α. ῴροισι παραιβάται ἡνίοχοί τε, τὶ 
Ὦ, ἡ- Ῥοϊγῶῃ. 7, 6. δοεαμη δ ὅϑῃο]: ΠΌΤΟΗ. Υ. ΟΠ ΕΣ. τῇ 
οἴτα Μαυτγτοίτβ δα ᾿ι. 1. Πσο, ἱπαᾳαϊ, 0,1, 20. Τῷ κέντρῳ ἐξαιμάσσειν Ῥ0]]. 
ϑΩρ6 οἱ υἱαϊ οἱ δῳρογίμδ δινῆν ηυμΐοα 1, 214; 2, 21[. 
Θηιο5 6886, γιὲ οἰϊαγιδὶ αὐἱ οαηιοίμην ἅρματα] (υτγι8 Ὀ6]1Π6] Ποδβίϊπιη, 46 
Ῥγοωῖηιθ ἀθοοϑϑογῖηΐ, πηι αἀϑροοίι 11-ὀ ἀΟΥΤΙΠῚ τιδὰ ν. δα 2, 5, ύο. 5ΟΗΝ. 
ἐϊιι5 πθθ οὐἰογθ ἐογγοαμίμγ. ΒΟΉΝ. 20. ἀντικρὺ] Ν΄. ΤοῦςοΚκ. δα ΡΏγυπ. 
Τα 6πη 811 ἰγαἀπιηΐ, τα α]005. ΠΟῊ θυ υ, ἢ. 444. 
56 6886 ΘΕ181| ατι] [ο Τοαπίαγ. Ν΄. 5.48. ἐδήλωσεν] ΔΌΒο]αΐΘ 51. (ὑοπιπηθηΐ. 

20. ἐνίει) Ἡ. αν. 32, 4. 32: Τοὺς μὲν 1,2, 31, Εππρ. Ῥμαη. 656. 50ΗΝ,. 
ἱππέας ἐλαύνειν ἐνέντας, καὶ τὰ δέκα σης. δυιΐοπι χρη. ὕοην. ὃ, 22. 
ἀφ᾽ ἥβης συνέπεσθαι. ὁμοτράπεζοι] οδάθριη ἸΏ γυὶ πη]- 

παραβάτας] Η 5 Ρο]]ιιχ τη ΠΟ δΐ ΠΟ115 Θχούοῖία Ἰααί ΔΠδ}). 1, ὃ, τὸ; 
1,141: ᾿ΕἘπιβεβήκασι δὲ τοῦ ἁρματείου 0.17. 5ΟΗΝ. 

δίξρου ἡνίοχος καὶ παραβάτης, ὃν ὁ 



ΠΡ. ΝΗ ΘΔΒΙΝ. 920 

“ Ν 3 7 3 ΨΥ Ν ᾿ν 

μένοντας πολλῷ στίφει τοὺς Αἰγυπτίους, ἐξέκλιναν κατὰ 
οἾ ’ὔ Ω͂ Ν 7 Ε] 7] ΄ Ν » Α - 

διτὰ φεύγοντα ἅρματα καὶ τούτοις ἐφείποντο. οἱ δὲ ἀμφὶ [τ6] 
᾿Αβραδάταν ἡ μὲν ἐνέβαλλον, ἅτε οὐ δυναμένων διαχάσα- 

ρ ᾿ ἢ μ , Ν τὰ Ἃ Ν μὰ (χ 7 

σθαι τῶν Αἰγυπτίων διὰ τὸ μένειν τοὺς ἐνθεν καὶ ἐνθεν 
“ Ν εἶ Ἁ “ «7 ω “ 7, 

αὐτῶν, τοὺς μὲν ὀρθοὺς τῇ ῥύμῃ τῶν ἵππων παίοντες ἀνέ- 
Ν 7] Χ 

τρεπον, τοὺς δὲ πίπτοντας κατηλόων καὶ αὐτοὺς καὶ ὅπλα 
᾿ αν ΄ μ δ ζ καὶ ἵπποις καὶ τροχοῖς. ὅτου δ᾽ ἐπιλάβοιτο τὰ δρέπανα, 

7 7 ἃ “- 

Δα, πάντα βίᾳ διεκόπτετο καὶ ὅπλα καὶ σώματα. ἐν δὲ τῷ 
Ε] 7 ὔ ΄ ε Ν “- ἴω ͵, 

ἀδιηγήτῳ τούτῳ ταράχῳ ὑπὸ τῶν παντοδαπῶν σωρευμά- 
» Ἃ “- “ 3 7 Γαφι, ΄ ν᾿ 

των ἐξαλλομένων τῶν τροχῶν ἐκπίπτει ὁ ᾿Αβραδάτας καὶ 
“ὔ ΑἿ “- 7 ἈΝ Ὁ Ν 3 ΄- ὕ 

ἄλλοι δὲ τῶν συνεισβαλοντων᾽ καὶ οὗτοι μεν ἐνταῦθα ἀν- 
, Ἵ ’ὔ « 

δρες ἀγαθοὶ γενόμενοι κατεκόπησαν καὶ ἀπέθανον" οἱ δὲ 
7 ᾿ ». 

Πέρσαι συνεπισπόμενοι, ἢ μέν ὁ ̓Αβραδάτας ἐνέβαλε καὶ 

οἱ σὺν αὐτῷ, ταύτῃ συνεισπεσόντες τεταραγμένους ἐφό- 
νευον, ἣ δὲ ἀπαθεῖς ἐγένοντο οἱ Αἰγύπτιοι, πολλοὶ δ᾽ οὗτοι [15] 
“- ΄ ,ὔ 

ἦσαν, ἐχώρουν ἐναντίοι τοῖς Πέρσαις. 
3 ΧΝ ΧΝ τὸ 53 ς ΄, Ἂ “Ὁ Ν 

44 Ἔνθα δὴ δεινὴ μάχη ἢν καὶ δοράτων καὶ ξυστῶν καὶ 
“ , ’ὔὕ ς , 7, 

μαχαιρῶν: ἐπλεονέκτουν μέντοι οἱ Αἰγύπτιοι καὶ πλήθει 
΄ ἊΨ Ἁ , Ν Ἀ 23 

καὶ τοῖς ὅπλοις. τὰ τε γὰρ δόρατα ἰσχυρὰ καὶ μακρὰ ἔτι 
΄σ. ͵ὕ ῇ 3 Ν ΄ι “  ο 

καὶ νῦν ἔχουσιν, αἵ τε ἀσπίδες πολὺ μᾶλλον τῶν θωράκων 
σ΄. ψ, Ν Ψ' Ν Ν 

καὶ τῶν γέρρων καὶ στεγάζουσι τὰ σώματα καὶ πρὸς τὸ 
ὠθεῖσθαι ΄συνεργάζονται πρὸς τοῖς ὦμοις οὖσαι. συγκλεί- 

24 σαντες οὖν τὰς ἀσπίδας ἐ “ἐχώρουν καὶ ἐώθουν. οἱ δὲ Πέρσαι 

οὐκ ἐδύναντο ἀντέχειν, ἅτε ἐν ἄκραις ταῖς χερσὶ τὰ “γέρρα 
ἔχοντες, ἀλλ᾽ ἐπὶ πόδα ἀνεχάζοντο παίοντες καὶ παιόμενοι, 

ἔως ὑπὸ ταῖς μηχαναῖς ἐγένοντο. ἐπεὶ μέντοι ἐνταῦθα ἢλ- 

41. ἀβραδάτην Α.Ε. Π] οὐ ἘΠῚ ΠΟΤ. δὲν. ᾿. διαχάσασθαι διαχωρῆ- 
σαι (ἃ. ἸὈἰΘΥΆΤΩ ΠΟΙ χα οἵ σ ογαϑι 1). αὐτῶν] αὐτῷ Α.α. ΟΟΥΤ.. 8. Υ. Τ᾽ 
τῇ ῥύμῃ] τῇ ῥύμῃ τῇ 10. ἵππων) ἱ ἱππέων Α.Ο. ἀνετρέποντο Α.(. 
ἵπποις καὶ τροχοῖς (ὑΔΙηΟΓΆΓ 5. ἵππους καὶ τροχούς Α.}.α. 322. ἀβραδά- 
της α. Ὀ18. συνεπισπώμενοι ἃ. συνεισπ.] ἐπεισπ. 1). ἀπειθεῖς [).α. 
5. Τ. ἐναντίον ἃ. τεταγμένους (α. ὁοΥγ. τηρ΄. Τ. 32. ἰσχυρὰ] 
ἰσχυρά τε 0. μακρὰ] μακρὰ ἃ 10. γέρων Α. γερρῶν 10. στέγουσι 1) 
καὶ πρὸς καὶ 5.ν.1. (. ἐωθοῦντο 1). 24. ἠδύναντο 1). ἄκραις] 
ἴσαις Α.(α. ΘΟΥΥ. τηρ΄. Γ΄ 

21. διαχάσασθαι] ἀναχάζειν ΑΔ. 4, 22. ταράχῳ 510 Δ] ψαοῦϊ65 ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 
1, τό, τηδαϊττη 4; 7, 10, ΟΥτορ. 7.1, οὖ βεουπάσμῃ ΠὨΙοηγβίατη Η]ς. ΤΠα- 
44. 5ΟΗΝ. ογαΙά65, ἀραα ααθπη ΠοαϊΘ ταραχὴ; αὐ 

ὅτου) ϑδίταρθιη, φιαδτη 811} οασγ8 8110] ἀρᾷ ΧΘΠορΠοπίειῃ. 
[Δ]ο 01 ράποὶ ἴῃ Μαοθάοπατῃ δχογοῖίιι 85. ἀσπίδες) παντὸς 5:10; 
εατἀθγδηΐ, ἀθβουιθ1 (τι ἵ]τι5 4» 15. 17. 84. ἄκραις ταῖς ἀν ΘΙΠΙΒΌ185, ΠΟῚ 
5ΟΗΝ, 106 ὅτου---πάνταν. δ 5,3»580. ὈΙΘΟΙΪΟ ἀδίσϊοία, τπὐροῦθ ρογ γον. 

ΎΥ 2 



994. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΘΒ ἸΝΒΈ. ΟΥ̓ΗῚ 

3 , 53 ε “, "ἢ “- : θον, ἐπαίοντο αὖθις οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν πύργων᾽ καὶ οἱ 
ννν Ν “- Ν 3 2 7 2 Ἄ ΄ Ε) Χ 

ἐπὶ πᾶσι δὲ οὐκ εἴων φεύγειν οὔτε τοὺς τοζότας οὔτε τοὺς 
» ἐΝ 5 3 3 ᾿ς Ν 

ἀκοντιστᾶς, ἀλλ ἀνατεταμένοι τὰς μαχαίρας ἠνάγκαζον 
35 καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. ἣν δὲ πολὺς μὲν ἀνδρῶν φόνος, 

πολὺς δὲ κτύπος ὅπλων καὶ βελῶν παντοδαπῶν, πολλὴ 

δὲ βοὴ τῶν μὲν ἀνακαλούντων ἀλλήλους, τῶν δὲ παρα- 
“ Ἁ δΝ 5 ᾿ 

κελευομένων, τῶν δὲ θεοὺς ἐπικαλουμένων. 
3 Ἁ Ὦ ΄“- 7] Χ 3 ΕΝ 7 

Ἐν δὲ τούτῳ Κῦρος διώκων τοὺς καθ᾽ αὑτὸν παραγί- 
ς 3 5 ἊΝ ’ “- ᾽ὔ ,ὔ 

γνεται. ὡς δ᾽ εἶδε τοὺς Πέρσας ἐκ τῆς χώρας ἐωσμένους, 
57. ἴχ ΄Ν Χ ὔ ΄“ “ὃ ΄σ Χ 

ἤλγησέ τε καὶ γνοὺς ὅτι οὐδαμῶς ἂν θᾶττον σχοίη τοὺς 
7 “ 5 ἈΝ , “ Ἂ ᾿ Ἂν 

πολεμίους τῆς εἰς τὸ πρόσθεν προοδου ἢ εἰ εἰς τὸ ὄπισθεν 
᾿κ “" 7] Ω ΄-“ ἣν ΄σι' 

περιελάσειεν αὐτῶν, παραγγείλας ἕπεσθαι τοῖς μεθ᾽ αὑτοῦ 
, ΝΝ 7 » ΄ 

περιήλαυνεν εἰς τὸ ὄπισθεν’ καὶ εἰσπεσόντες παίουσιν 
Ψ ΄“ ν Χ ,ὔ ε νὴ 3 7 

37 ἀφορῶντας καὶ πολλοὺς κατακαίνουσιν. οἱ δὲ Αἰγύπτιοι 
ς 3, ἰὰ “ Υ « 4 

ὡς ἤσθοντο, ἐβόων τε ὅτι ὄπισθεν οἱ πολέμιοι καὶ ἐστρέ- 
ΕῚ σι ἴω ΄- Ν᾿ 72 ’ 

ᾧφοντο ἐν ταῖς πληγαῖς. καὶ ἐνταῦθα δὴ φύρδην ἐμάχοντο 
ἣΝ ε ἴω ΧΝ 7 δὰ “ [2 

καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς, πεπτωκὼς δέ τις ὑπὸ τῷ Κύρου ἵππῳ 
4 7 Ἂ ,ὔ “ Ν 

καὶ πατούμενος παίει εἰς τὴν γαστέρα τῇ μαχαίρᾳ τὸν 
» ο ε διν Ὁλ Ν ΄ » ἕ , 

ἵππον αὐτοῦ: ὁ δὲ ἵππος πληγεὶς σφαδάζων ἀποσείεται 
Ν - ὕ Ἀν 9. Υ σ“ » “ 5 Ν ἴφ 

38 τὸν Κῦρον. ἔνθα δὴ ἔγνω ἄν τις ὅσου ἄξιον εἴη τὸ φιλεῖ- 
3, ς Ἀ σ΄. ΕῚ 7 Ν ΄Ν ᾽ 7 ’ 

σθαι ἄρχοντα ὑπὸ τῶν περὶ αὐτὸν. εὐθὺς γὰρ ἀνεβόησαν 
᾽ ΤΑ ΄ , ΄“ 

τε πάντες καὶ προσπεσόντες ἐμάχοντο, ἐώθουν, ἐωθοῦντο 

46 

45. τῶν δὲ παρακ. (ἃ. τὴ 36. καὶ οἵη. Δ. σχοίη] ἔχοι ἢ Δ.α. 5.1.Ψ 
προσόδου Δ.α. εἰ δαά. (Οὐ. οτῃ. Α.1).α. 
παραγγείλας] οὖν δα. ἢ. 
κατακλίνουσιν 10). 

ἔπεσθε Α. 
8ὴης ὅτι ας Β.Ύ.τ. 

περιελάσειεν] εν ἴογῦ. ΟΟΥΤ. Τ. 
μεθ᾽ αὐτοῦ (810) 1). μεθ᾽ ἑαυτοῦ α. 

ἐν] οἱ ἐν 1). ἱππῆς 1). Ὅτι 
πεπτωκὼς--Κῦρον οἸΐδη8 ᾿ῳΟΠΡῚΠ. 5. 25 Οὕπη δχῖρτια ναγϊείαίθ δα α10 ὁ δὲ πίπτει. 
ἵππῳ] ἱππικῷ Δ.. ρτ. 
1011. ἐωθοῦντο οἴη. ΕΝ. 

46. ἀφορῶντας] [888 ἀεθοΐ ἃ (Ε1ρῸ, 
ΔΨΘΥΒΟΒ, Πποβίθηῃ δηΐθ 856 ῬΟΒι[ΠΠῚ 1Π- 
τπθηΐθ8, Π66 ἃ [ΕΓρῸ 8δ6586 ορὶ παΐοβ. 
5ΟΗΝ. Οὐομπί. δαί Η. 6χΥ. 6, 5, 14. 

[5.75 φιλεῖσθαι ἄρχοντα] Ομ θβαπαου 
αν; 8: Ὅντινα γὰρ ἄνθρωποι φιλοῦ- 
σιν αὐτομάτῳ διανοίας ἐ ἐμπτώσει, τούτῳ 

ταχὺ μὲν ἐπιτάττοντι πείθονται, λέγοντι 
δὲ οὐκ ἀπιστοῦσιν, κινδυνεύοντι δὲ 
συναγωνίζονται. Ἡ  ΠΤΟΘΗ. 

εὐθὺς] Τιοοὰμη ἀθ Ῥυρπα ΔΟΘΥΥΪ πη 
ΒΌΡΟΙ Ουτὸ ἀθοθυίδητπατη ΘΟΙΏΡΆΓΑΙ8 
οαπὶ ΑρΘ51180 2, 12, ΗΪβι. τ. 4, 3; 
10: ᾿Εωθοῦντο, εἰλου ψα δι ἀπέκτεινον, 

ἀπέθνησκον. ΒΟῊΝ 

28, ἐώθουν οἵχ. Α.1),..1..Μ. δαάαπῦύ τϑ]χαὶ 

σφαδάζων) ἀλγεῖν ᾿τπίουρτοίαϊ" 6 
Χοηορποηΐοθ οἰΐδηβ ΐγιη. Μ. Ρ. 727. 
12, 5864 8]105 Δα δχρ]ίοαββθ, σπαί- 
ρειν. ΘΟΙ͂ΡΒΙ δαΐθη σφαδάζων, ααδτα 
ΟΥ̓ΠΟρΡΤΑΡ απ ἃ0 Ἠοτγοαΐαμο Περὶ 
μον. Δ. Ρ. 22; 7: Τηϑπηοχαίδηι ΠΤ] 1- 
[ΘΓ πτη βουναγαηῦ ἴῃ νου ]85. ματάζω οἱ 
τεράζω, 46 φαϊθαβ ν. Τμ68. ϑίθβρῃ. 

28. ἐώθουν---ἐπαίοντο] 1910 88. 47. 
45: ᾿Αλλ᾽ αὐτοῦ ὥσπερ εἶχον ἐτί- 
τρωσκον, ἐτιτρώσκοντο, ἐφόνευον, ἐφο- 

νεύοντο, μέχρι πόρρω τῆς ἡμέρας. 
ΖΕΤΙΝ. ΗἯΗὶϊς 8ὶ δρϑϑϑού ἐώθουν, τηθ6- 
ἀἴπαπῃ [οχϑῦ ἐωθοῦντο, εὖ σΟὨΓ ΘΙ ΘΠ πα πὰ 
8.40 [η1{. 

[18] 



ΒΡΥΥ ΘΑ ἢ θ4ὅ 

Ψ, 5 ’ὔ 7 4 » Ν “μεμα ΄“ 

ἔπαιον, ἐπαίοντο. καταπηδηῆσας δέ τις ἀπὸ τοῦ ἵππου τῶν 
΄ 7 « ἴω » 7 » Χ ι.ΥΝ Ν « ΄“-“ 

τοῦ υρου ὑπηρετῶν ἀναβάλλει αὐτὸν ἐπὶ τὸν εαυτοῦ 
χά « ΡΨ ἩὙΚΎ, «ε ΄“ “ Ἃ ,, 

ϑοΐππον. ὡς δ᾽ ἀνέβη ὁ Κῦρος, κατεῖδε πάντοθεν ἡδὴ παιο- 
ὔ Ἂ 7ὔ Ἁ ε Ἂ ᾿ὕ “ 

μένους τοὺς Αἰγυπτίους" καὶ γὰρ Ὕστασπας ἡδὴ παρῆν 
Ν ΄“ ΄“ ε “. δ » ᾿, ὔ 

συν τοῖς Περσῶν ἱππεῦσι καὶ Χρυσάντας. ἀλλὰ τούτους 
5 ’ὔ Ἁ » 3) » Γ, [Χά ΄ 9 7 

ἐμβαλλειν μεν οὐκέτι εἰα εἰς τὴν φάλαγγα τῶν Αἰγυπτίων, 
“΄ Ν 7 Χο». 7 ΠΕ : ἴ- 3'΄ “. Ἃ 

ἔξωθεν δὲ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν ἐκέλευεν. ὡς δ᾽ ἐγένετο 
᾿ς Χ Χ Ἂς 2) » “ 2 “ 

περιελαύνων παρὰ τὰς μηχανὰς, ἔδοξεν αὐτῷ ἀναβῆναι 
δίνας “ ͵ Ἁ Ν 7] 3, ΝΣ ΕΝ 

ἐπὶ τῶν πύργων τινὰ καὶ κατασκέψασθαι εἰ πῃ καὶ ἄλλο 
͵] ΄-΄ 7] » Ν Ἁ ᾽ ,ὔ ΄σ 

49τι μένοι τῶν πολεμίων καὶ μάχοιτο. ἐπεὶ δὲ ἀνέβη, κατεῖδε 
μεστὸν τὸ πεδίον ἱ ἵππων, ἀνθρώπων, ἁρμάτων, φευγόν- 

5 

των, διωκόντων, κρατούντων, κρατουμένων᾽ μένον δ᾽ οὐ- 
Ν ἢ 

δαμοῦ οὐδὲν ἔτι ἐδύνατο κατιδεῖν πλὴν τὸ τῶν Αἰγυπτίων" 
Ὄ Ἁ Χ » “ 7’, 7 ) 

οὗτοι δὲ ἐπειδὴ ἠποροῦντο, πάντοθεν κύκλον ποιησάμενοι, 
“ σι. Ἀ ΝΣ Ἂς ἴω 3 ᾿ » , Ν. 

ὥστε ὁρᾶσθαι τὰ ὅπλα, ὑπὸ ταῖς ἀσπίσιν ἐκάθηντο" καὶ 
5 7] ἣ 5. ΧΝ »ὕ 5, Χ Ν Ν ᾿, 

ἐποίουν μὲν οὐδὲν ἔτι, ἔπασχον δὲ πολλὰ καὶ δεινά. 
5 Ν σ΄ Ἂ ᾿ τα 3 ᾿- 

41 ᾿Αγασθεὶς δὲ ὁ Κῦρος αὐτοὺς καὶ οἰκτείρων ὃτι ἀγαθοὶ 
5᾽ὕ 7 7 ’ὔ Ν 

ἄνδρες ὄντες ἀπώλλυντο, ἀνεχώρισε πάντας τοὺς περιμα- 
χομένους καὶ μάχεσθαι. οὐδένα ἔτι εἴα. πέμπει δὲ πρὸς αὐ- 

τοὺς κήρυκα ἐρωτῶν πότερα βούλονται ἀπολέσθαι πάντες 
ὑπὲρ τῶν προδεδωκότων αὐτοὺς ἢ σωθῆναι ἄνδρες ἀγαθοὶ 

- 5 ϑ 7 “- 3. ὧν ς “- 

δοκοῦντες εἶναι. οἱ δ᾽ ἀπεκρίναντο, Ἰ]ῶς δ᾽ ἂν ἡμεῖς σω- 
᾿ Μ 5 Ν ΄ι 53 «ε Ἁ “σ. ’ὔ 

42 θείημεν ἀνδρες ἀγαθοὶ δοκοῦντες εἶναι ; ὁ δὲ Κῦρος πάλιν 
37 Ω͂ « ΄ι ΄ι σ΄“ 7 Ν. ,ὔ Ν 

ἐλεγεν, Οτι ἡμεῖς ὑμᾶς ὁρῶμεν μόνους καὶ μένοντας καὶ 

τοῦ ἵππου τῶν ροϑὲ τῶν ραποί!β ποίαί α. 20. ἤδη οἴῃ. Ὁ. ἱστά- 
σπας Α. μὲν ἐμβαλεῖν Α.(. ἐκέλευσεν Ἀ. παρελαύνων Α.(.. σοΥΓ. 
5. ν. Τ. ΖΟΏΔΓΔΒ. παρὰ] περὶ . κατασκέψασθαι τα δι νοῦς 6. εἴ 
εἴτί ἢ. ἄλλοι μένοιεν Ώ. μάχοιντο 10. (ΟΥ̓Ρ. Υ. μάχοιτο ῬΓ. 40. κρατου- 
μένων" μένον] κρατουμένων, τῶν μὲν πολεμίων φευγόντων, τῶν δ᾽ αὐτοῦ κρατούν- 
των, Εμεων Π).α. τπιρ. τ. ἠδύνατο Α. ἠδύναντο α. κατειδεῖν ἃ. οἵ 
ἴοτί. ΕΡγ. πάντοθεν κυκλοποιησάμενοι Ἀ.α., φαοα ΘΟΥ̓ΤΟΧῚΡ Οδβϑίδ]ο. 
κύκλῳ πάντοσε ποιησάμενοι 10. 41. δὲ] δὲ καὶ Ὁ. ὄντες οτη. ἃ. 
ἀπώλλυντο] ὁ 1.1}: Ὁ. ἀνεχώρησε Α.1).. ργ. πάντες] πάντας 1). 
ὑπὲρ 1.Ο. ὑπὸ Α.0.6. αὐτὸν Α.6. ρν. οἱ δ᾽ ἀπεκρίναντο οτη. Α.Ε, 
Πηρ΄. Τ. 

ἀναβάλλει] (δ ΥΔΥ]8 6χ [ἀν] 21, 2η8: ᾿Αμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἑρμῖσιν χέε δέσματα 
47. σοιῃραγανιῦ Ἰοσιιη] 46 ῬΏΠΙΡΡΟ : κύκλῳ ἁ ἁπάντῃ. 
ραυϊαπηηφιιθ γοσθηι τη, θαι βιθ)οοῖέ. ὑπὸ ταῖς ἀσπέσιν ἐκάθηντο] ὕτ [,ἀςο- 
ΟΝΝ, Ὑ ΒΟ ΑΉΒΌ,, Ἂς.4.,ὅ:: ἀφοπηοη!] 86 ΡΙ]αἰδθᾶ8. ΡΙαΐ. ΑΥὐιϑ1α.ο.17. 

30. Ὑστάσπας] ἍΝ: τὸ; ἐποίουν μὲν οὐδὲν ἔτι] Ἠδ]ΟΘΟΥ. 
ἐγένετο παρὰ τὰς ΠῚ 6 εοῦ-Ἔ ἄἄιῃ. 9, το: Πασχόντων πλείονα ἢ 

βίγπσ ΠΟ η6 οοηξ. Δα 1, 4, 18. δρώντων, καρτερικῷ δὲ λήματι τὰ δεινὰ 
Τ 40. πάντοθεν ἐπ ποιησάμενοι] ὑπομενόντων. Ζ ΕἾ 

Οοηΐ. δὰ Απᾶῦ. 3.1, 2. ἤοιῃ. Θά. Θ, «τισωθείημεν] ΝἿΧ γοΒθρΊαπι Το] οἴ ατη 

[109] 

[20] 



9920 ΧΕΝΟΡΗΟΝΊΤΙΒΚ ΙΝ5Τ. ΟΥ̓ΕῚ 

᾿Αλλὰ τοὐντεῦθεν, ἔφασαν οἱ Αἰ- 
γύπτιοι, τί καὶ καλὸν ἂν ποιοῦντες σωθείημεν ; καὶ ὃ 
Κῦρος αὖ πρὸς τοῦτο εἶπεν, ἘΠ τῶν τε συμμαχομένων 
μηδένα προδόντες σωθείητε, τά τε ὅπλα ἡμῖν παραδόντες, 
φίλοι τε γενόμενοι τοῖς αἱρουμένοις ὑμᾶς σῶσαι, ἐξὸν 

43 ἀπολέσαι. ἀκούσαντες ταῦτα ἐπήροντο, Ἢν δὲ γενώμεθά [21] 
σοι φίλοι, τί ἡμῖν ἀξιώσεις χρῆσθαι ; Σ ἀπεκρίνατο ὁ Κῦρος, 
Εὖ ποιεῖν καὶ εὖ πάσχειν. ἐπηρώτων πάλιν οἱ Αἰγύπτιοι, 
Τίνα εὐεργεσίαν : 

μάχεσθαι ἐθέλοντας. 

πρὸς τοῦτο εἶπεν ὁ Κῦρος, Μισθὸν μὲν 
ὑμῖν δοίην ἂν πλείονα ἢ νῦν ἐλαμβάνετε ὅσον ἂν χρόνον 

, 5 " 7 Ἀ . γῇ “ Ἃ ς ωω 

πόλεμος ἢ" εἰρηνὴς δὲ γενομένης τῷ βουλομένῳ υμῶν 
ἢ 2 Ν “ἃ Ἂς νὰ ἫΣ 

μένειν παρ ἐμοὶ χῶραν τε δώσω καὶ πόλεις καὶ γυναῖκας 
ἃ 5 ἐκ ἤ, ΄- - 5 Ψ Ἂ ἡ 

44 καὶ οἰκέτας. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ Αἰγύπτιοι τὸ μὲν ἐπὶ 
Κροῖσον συστρατεύειν ἀφελεῖν σφίσιν ἐδεήθησαν" τούτῳ 
γὰρ μόνῳ γιγνώσκεσθαι ἔφασαν᾽ τὰ δ᾽ ἄλλα σὐνμθ τς 

45 γήσαντες ἔδοσαν πίστιν καὶ ἔλαβον. καὶ οἱ Αἰγύπτιοί τε 
ἰς , , 27 ΄ι σ΄ Ἁ Ψ, 

οἱ καταμείναντες τότε ἔτι καὶ νῦν βασιλεῖ πιστοὶ διαμέ- 
“΄“. 7 7ὔὕ σι 5. Ἄς Ἁ Β. ἃ 27 

νουσι, ἱκῦρος τε πόλεις αὐτοῖς ἔδωκε, τὰς μὲν ἄνω, αἱ ἔτι 
Ν κι 7] 9 7 τς ͵7΄ ἃ Ν 

καὶ νῦν πόλεις Αἰγυπτίων καλοῦνται, Λάρισαν δὲ καὶ 
’, Ἀ ζ 7 Ἄ Δ 2, ΄“- 

Κυλληνὴν παρὰ ἵυμην πλησίον θαλάττης, ἃς ἔτι καὶ νῦν " ᾽ 
« 3 3 3 ’ »ἷ ΄ι Ἁ ’ ἴω 

οἱ ἀπ᾿ ἐκείνων ἔχουσι. ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ὁ Κῦρος 

ὅτι Α.α. ρὲ καὶ οτη. 1). 
ἡμῖν οτη. 1). ἐξὸν] ἐξ ὧν Ὁ. 

42. θέλοντας Δ.α. τοὐντεῦθέν τοι 1). τί] 

τοῦτο] αὐτοὺς 1). τὰ τε] τὰ Α.(α. 
42. φίλοι σοι Ὁ). 
σιν Α. γιγν.] συγ Ὁ. 5. ν.Γτ΄. 
πιστοὶ βασιλεῖ 1). αἰγυπτίων πόλεις 1). 
τε Δ.1).α. 

ἴῃ ΠΠΌΥ15 ΧΘΠΟρΟΠΌ5 [ογπηδγιτη σω- 
θεῖμεν οἴα., αὖ ΟἸΧΙ ριοοῖ. δα ΑπᾶΡ. 
Ρ- ΧΗ], δὔϑι πϑ φιοααθ ραγῦοι αἴαιιθ 
ἰογτης --οἶμεν οὗ --ῷϑμεν, ατιᾶ8 δδθρ᾽α5 
ΠΡΡῚ ΒΟΥ ἢ ῬΡῸ [ΟΥΠη15 --οίημεν εἴ 
πῴημεν, 80128 68 ἀἸα]θοίο δοοηνο- 
ΠΙηΐ. 

42. ὅτι] Ν'΄. δὰ 4, 5,11. 
44. ἀφελεῖν σφίσιν] 51 1ηἴτὰἃ 2, 2ύ: 

Μάχας δέ σοι καὶ πολέμους ἀφαιρῶ. 
ΑἸμπιά οπῖτη ἀφαιρεῖν ἀπάτη ἀφαιρεῖ- 
σθαι. (τὰ γιγνώσκεσθαι εοοπί. Η, 
τ. 5» 3,0. ! ; 

45. Κυλλήνην Ζριιηῖϊιι5. ΒΙΙΒΡΙΟΔΙΤΙΓ 
Οὐσιιρα886 Ἰοσ πη ΟΡΡΙ] ΠΟΙΙΟΥῚ5. Κα- 
ρήνη ρα, Ηονοάοίμμη 7, 42, ἀοιπήθ 
νόθα παρὰ Κύμην μείαι ἰγαηδροδβιίία, 
οὐ. ΡουπογΘ Δ [,γΊββᾶη ΡΓΟΡΓΙΊΘ, 

δοίην ἂν] δοίην Α.(ἃ. 44. νίκη τον α. τηρ. σφι- 
45. καὶ οἱ] οἱ δὲ 10. τε οἱ οτη. 10). 

λάρισσαν Δ.Ε. δὲ Ζεοπμηῖιιβ. 

αι περὶ Κύμην αἰϊοσαίτι" ἃ δύθρμαῃο 
Βγχαηΐιπο. Χρη. Ηϊδϑί. Οὕὐ. 3.1, 7: 
Λάρισσαν τὴν Αἰγυπτίαν καλουμένην 
ἄλλο 1615. τηθηοναῖ. ΟὙ]]θηθη. ΠΘηΊΟ 
γί Χοπορμποηΐθπ ποιηϊηδνίί. 

5ΟΌΗΝ,. Ρνυβίοι ἔπιϑίαιῃ, Π], Ρ. 200, 
20: Ἔστι δέ φασι καὶ Κύμης Κυλλήνη. 
Θιιδ 1116 [ογίαββθ ρϑῦμ οχ ᾿π ΘΟ ΤΟΥΤῚ 
ϑίθρηδηι ΒγΖ. ΠΠ01Ὸ, 418 ΠῚ 1π ΟΘΘΥ 5 
ΘΘΟΌΜΓΟΓ. 

οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων ] Δύαιιθ που Ροϑίο- 
ΤῸΒ [1586 ἴῃ δχουύοῖία Αὐίαχουχὶβ, ατι- 
ὁθηΐθ ᾿ΠΒΒΆΡ ΘΓμΘ, ΑΠαΙ)ὰ8. 1, 8, 0, 
ΡΥ ΑΌ115. οϑύ 101 Ζθαη] ορί πο, 60 
΄αϊάθπι τηᾶρὶβ, απο 1] ἄθιη 2, 5. 18. 
ῦσγραϊι Ῥουβὶθ. ἸΠΙΙΏ1ΟΙ (ἰἸοιιηὐαν, 
(ὐρπονὶν ἰριύαν Πογιιτα ᾿ρδουιτη “1- 
σὙΎΡ ΠΟΥ ΠῚ "“νἰνθαίΐοιν. ἀπά ιιι οὐ [Δοίο 
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»᾿ “ Ε Ν » ἵς 3 

ἤδη σκοταῖος ἀναγαγὼν ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Θυμ- 
΄’ 

βραροις. 
ὦ δὲ “ ἃ “ δῪ 7 Αἱ 7 7 ᾿ ὃ 7 

ν δὲ τῇ μάχῃ τῶν πολεμίων Αἰγύπτιοι μόνοι ηυδοκί- 
μησαν" τῶν δὲ σὺν ἵζυρῳ τὸ Ἱ]ερσῶν ἱππικὸν κράτιστον 
5 3 ᾿ « ΔΙ ,Ι Ν “- ,) [δ ν 7... Χ 7 

ἔδοξεν εἶναι: ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν διαμένει ἡ ὁπλισις ἣν τότε 
σ΄. “ ΄-΄ ’ὔ 3 7 Ἁ ΄“- 

47 Κῦρος τοῖς ἱππεῦσι κατεσκεύασεν. ηὐδοκίμησε δὲ ἰσχυρῶς 
Ἀ ἈΝ ͵ [4 Ω ! “, 22) Ν ΄ι 

καὶ τὰ δρεπανηφόρα ἁρματα' ὥστε καὶ τοῦτο ἐτι καὶ νῦν 
᾽ Ν “ δος , ς ’, 

48 διαμένει τὸ πολεμιστήριον τῷ ἀεὶ βασιλεύοντι. αἱ μέντοι 
ὰ ΄, Ἂ Ν “ » ͵ ’ Ψ 

κάμηλοι ἐφόβουν μόνον τοὺς ἵππους, οὐ μέντοι κατέκαινον 
. ᾽ “ ς -“ Ε] 3 7: ’ὔὕ «ε Ν . 

γε οἱ ἐπ᾿ αὐτῶν ἱππεῖς, οὐδ᾽ αὐτοί γε ἀπέθνησκον ὑπὸ ἱπ- 
Τὴ Ἔ 3 ἣν Ν Φ 3 τς Ν᾿ , ἐν ες 7 

49 πέων' οὐδεὶς γὰρ ἵππος ἐπέλαζε. καὶ χρήσιμον μὲν ἐδόκει 
5 ᾿ δ ’ 2 Ν 5Ὶ7 Χ ΕΣ Ν 

εἶναι: ἀλλὰ γὰρ οὔτε τρέφειν οὐδεὶς ἐθέλει καλὸς κἀγαθὸς 
Ψ 3 » ΄- 5, “ ε ώ 

κάμηλον ὥστ᾽ ἐποχεῖσθαι οὔτε μελετᾶν ὡς πολεμήσων 
᾿Ὶ δ 7 Φ Χ 5 σι , Ν ς ΄σο 

ἀπὸ τούτων. οὕτω δὴ ἀπολαβοῦσαι πάλιν τὸ ἑαυτῶν 
“ 5 ΄- ᾿ Ψ, 

σχῆμα ἐν τοῖς σκευοφόροις διαγουσι. 

46 [22] 

ΚΕΦ. Β. 

Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Κῦρον δειπνοποιησάμενοι καὶ φυ- 
λακὰς καταστησάμενοι, ὥσπερ ἔδει, ἐκοιμήθησαν. Κροῖ- 
σος μέντοι εὐθὺς ἐπὶ ̓ Σάρδεων ἔφευγε σὺν τῷ στρατεύματι: 
τὰ δ᾽ ἄλλα φῦλα ὅποι ἐδύνατο προσωτάτω ἐν τῇ νυκτὶ 

46. τῶν] μὲν 866. α. 5.ν.γτ. ηὐδ. Ὠϊς οἱ 5.47 ΚΕ. εὐδ. 4.}).α. τότε 
περσὸν 1. ὥστε καὶ ἔτι νῦν 0. ὅπλισις] πόλις Α.(. ργ. 48. μό- 
νον] μὲν τῷ ὄντι 1). ἱππῇς |9. νυ. ἐαεὰν κι ἐπέλεξεν Ὁ. 40. ὡς] 
ὥστε ἑαυτῶν] αὐτῶν 0. 1. φύλακας 0. ἔδει} ἐδόκει Ὁ. 
τὰ δὲ] - δὴ Δ. ρῥγ. ὅποι Φππίϊπα. ὅπῃ Δ.})., ὅπῃ ἠδύναντο ἀπεχώρουν 
ΖΟΠΔΥΔΒ. 

ΧΟΠΟΡἤΟῃ, Π66 ογδΐ, οὐ (6 ΠΔΙΓᾶ- κατεσκεύασεν Ἰ Ῥαυϊο ἸΩηΒΟΙΘΏΓΟΥ 
{10η]5 ἤα6 ἀπθιατοί ΝΥ δἰ βκῖθ, 8016- 
Θ8 5 Ἰδοίογομι δα ᾿πἰουρυθίθβ (ὐὙ1Π}1 4, 
τ 50. ΒΟῊΝ. 

ἀναγαγὼν) ϑιυϊάδβ: ᾿Αναγαγὼν ἀντὶ 
τοῦ ἀπαγαγών" Ξενοφῶν. Οποσιτη 
Οὐ] αἴ] 236: Ὅν ποτε κουρίζοντα δῆ- 
μος ᾿Αμυκλαίων ἢ ἡγάσσατο, μὴ Διὶ Λητὼ 
σκυζομένη καὶ τοῦτον ἀνήγαγεν, οΟὨζογί 
Φασοῦβιαβ ἴῃ ΝΟΗ͂Ι ΑΠΔ]. νοὶ]. 1, 
Ὁ ΤΟΙ: 

Θυμβράροις Υ.. δα 6, 2,11. 
46. μάχῃ] Δα Θαγάθθ ΘΟΙΏ͵ΏΙΒ588 86- 

οὐαπάθιῃ Ηεγοάδοίτιη 1, ὅο, 8ΠΏΟ ἃ. 
Ο. 46, ε εοοηριίο δἰ Ζ]1, υἱ 8δα- 
τηοπού ζθαηϊαβΒ. ΘΟΗΝ. 

ἢ :ὐπλισις 4-:.; 58:.:. 6, τ6. 
ΖΕΙ͂Ν. 

2, 

εϑύ αἸοίιο ἣν τοῖς ἱππεῦσι κατεσκεύασε; 3 
ὈΒΙ ΔΊΟΥ ογαὺ ἡ τοὺς ἱππέας κατεσκεύα-- 
σεν, αὖ βιρτδᾶ ὦ, 1, 51, τοὺς ἵππους 
αλκοῖς προβλήμασι κατεσκευάσατο. 
5ΟΗΝ, 
στρατιὰν κ. 

47. τὸ πολεμιστήριον] Υ.. 
ὃ, 26. 

40. σχῆμα 5ΙΠροϊαγὶ δι βιρηῆσαΐ 
ὨΔὈΙδ απ], αϑτιτ δὺ ΟΥ̓ 1: σϑΙΠ ΘΙ] ΟΥ ΤΩ 
δα δε οατα ἸΒΌΙΩΏ [ΙΠΒΓΓποίδγ 1. 
5ΟΗΝ. 

1. ἐπὶ Σάρδεις, ττὖὸ 5. 2 οὖ ἢϊο Ζο- 
ὩΔΙδ5, δϑύ οοπίγα ϑάγάββ, δὲ ἐπὶ Σάρ- 
δεων οϑὺ ϑαγαθβ νοῦβιιβ. 5ΟΗΝ, 

τὰ ἄλλα φῦλα ὅποι ἐδύνατο---ἕκα- 
στος ἀπεχώρει] Υ', ἃπποῦ. 84 Η. τ. 1. 

δ ὃ. 

Η. ὅἋν΄. 4, 2. 7; ὅπλα εἰς τὴν: 
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“ τῆς ἐπ᾽ οἶκον ὁδοῦ ἔ ἕκαστος ἀπεχώρει. ἐπειδὴ δὲ ἡ ἡμέρα ἐγέ- 
νετο, εὐθὺς ἐπὶ Σάρδεις ἢ ἣγε κῦρος. ὡς δ᾽ ἐγένετο πρὸς τῷ 
τείχει τῷ ἐν Σάρδεσι, τάς τε μηχανὰς ἀνίστη ὡς προσβα- 

ἴω ΄σ΄ 4 ων 

3 λῶν πρὸς τὸ τεῖχος καὶ κλίμακας παρεσκευάζετο. ταῦτα δὲ 
“ Ν Ἁ ν; ων 53 “ 

ποιῶν κατὰ τὰ ἀποτομώτατα δοκοῦντα εἶναι τοῦ Σαρδια- 
ἴω 3 ’ “ » ’ ἣν » "4 "ἢ 

νῶν ἐρύματος τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἀναβιβάζει Χαλδαίους 

ἐπ᾿ οἶκον ὁδοῦ] ἐποικόνου Ὁ). 
σάρδις 10. 
βαλὼν Α. 

ἢ. 5: Μετὰ ταῦτα δὲ οἱ στρατηγοὶ 
βραχέως ἕκαστος ἀπελογήσατο. ΑΠΔΡ. 
1, ὃ, ,ο,.: Πάντες οὗτοι κατὰ ἔθνη ἐν 
πλαισίῳ πλήρει ἀνθρώπων ἕκαστον τὸ 
ἔθνος ἐπορεύετο. ΙΧ ΠΟΥ 10. 2, 1, 
το: Οὗτοι μὲν ἄλλος ἄλλα λέγει. 

2. τῷ τείχει τῷ ἐν Σάρδεσι) Μαῖα 
ϑαγάματῃ οἵ ἐρύματα ἀοἸΠπ448 τη] ΠΟΤ ΘΒ 
νογῦ (ΔΙ γασα85. Δ ΕἸΒκ 115. ΠΉγῸ5 
μι) δὴ5 Ἰηϊογρτθίδία!", ἔρυμα νΘΙῸ ΔΙΈΘΙΏ. 
νει. ΠᾺ]]ΙῸ τοὺ (γέθοθ ὉΓΌῚΒ 
ΤΏ} τὸ ἐν Σάρδεσι τεῖχος Ὀ15 616] 
Ροΐαϊῖ, 564 οϑῦ ροΐϊιβ ἴἄθιη ααοα 
βία Πη τὸ Σαρδιανῶν ἔρυμα αἰἸοΙίτΓ, 
ΔΥΧ Ὁ1Ὸ15, ἀκρόπολις, ἄκρα. ἴΠ0Ὶὶ Χε- 
ΠΟΡΏΟΙ ἃ 8.66 Πη11Ὸ5 ὉΥ015. αἸ51η- 
συ, τυὐλύαι Ρ]Έγ81}1: “Ὡς δ᾽ ἐγένετο δῆ- 
λον ὅτι εἴχετο τὰ ἄκρα, πάντες δὴ 
ἔφυγον οἱ Λυδοὶ ἀπὸ τῶν τειχῶν, ὅπῃ 
ἠδύνατο ἕκαστος τῆς πόλεως. ΗΝ, 

3. τοῦ Σαρδιανῶν ἐρύματος] 1)}6- 
ΓΘΥΊΟΥΤΠ. ΠΙΡΥΌΥΤΙΠῚ ΒΟΓΙΡΟΤΑΠ) τῶν 
Σαρδιανῶν ἐρύματα ϑογναίδτη ΠΊΔ}1} 
Ηιηβίουῃ. δὰ Πμιοῖδηὶ (ὑοηίθηρὶ. 
6. Ὁ; γ01. 1 " οι. (δηίτα, ΠΠΕΙΠ 
Ζειπῖυ8 Τα] η6. μᾶς αὐϊίπιν : χ ΗΠ 6- 
ΤΟΘΟΙΟΊ, 84, ρϑίογθ, τι οχ βεαιιθηΐ!- 
θιι5, ΠΟ οἸηηϊαὰ ἐρύματα να] τητιη1- 
᾿Ἰηθηΐᾶἃ 5861 ΙΠΠἸῸΒ {ΠῸ15 [π|886 
ῬΙΘΙαρίοΒ. οὐ ἰἤϑοσθββοβ, 566] ἴδη- 
[ΠῚ ΡδΥΐθΠ]. ΠῸΠ ἘΠϊΪΒ, 5664 Ἀ1ῸΪΒ, 
4ὰ οὔϊδτη ἃΥΧ οἷαπη [πογὶὺ οσοιιραΐα, 
Ἰρτίαιγ τὸ Σαρδιανῶν ἔρυμα 6556. ΔΙΌΘΠῚ 
ΑΓ ΙΔΠΟΥΤΠη, α186 πηοχ “Ἰσαί" ἀκρό- 
πολις, τὰ ἄκρα οἵ Ὀϊ8δ ἡ ἄκρα, ἀρὰ 
Δ ]ϊαπια Ν. Η. 1, 25, ἡ ἄκρα ἡ ἐν 
Σάρδεσι, αὖ ἀριια Ρο]ν) τη 7, 4; 
Πάρι ἰοουι ΠῚ ΟἸρ τη. 6586. 4] σοιη- 
Ραγθύτι ὀατη ποδίσο. Ἐροῖθ, πρὸ Ππὰ- 
Ὀού ἩΠ1|ὰ Ἰοσύτη απ θ]ζαίο ἔρυμα 6586 
1661) 06] ἀκρόπολις οὐ ἄκρα. Ν᾽ ΘΥἼΠΠῚ 
ῖη Χροπορπῃοηίο ΕἸΠ]οτ] αὔῦθπη οὐ] 1 - 
ἡτι οὐ αα]! θη ΡΟΙΠπαρηδη Παοί, 
4ποῇ μοϑί τείχους. ἐρύματος οἵ ἄκρας 

Ν ΨΆ, , πρὸς τῷ τείχει (. τηρ. 
ἐπεὶ δὲ Μ. 

προσ- 
2. ἐπεὶ δὲ δὴ Α.Ο. 

τ, τῷ τείχει---πρὸς οπ. }0. 

Οδρίδθ ΤΏ Π]ΠΟΠ6ΠΊ ἄθηϊιο τειχῶν πο- 
ΤΏ6 ΡΟΠΙ 1, ατιδ8 αἸν ουΒα 6886. ΟρΟυ- 
[εἰ ἃ τῷ τείχει τῷ ἐν Σάρδεσι. ἴπ 
Ηδγοαοί! Ἰοοο 1, 80, οὖ 84, Π1Π1] ρτῶ- 
5161] Ῥϑίθσθ Ποῦ. ΙΤΏΡ]ΙΟΙΓΘΥ θη τη 
τὸ τεῖχος, Εἴϊατ τὸ τεῖχος τῶν Λυδῶν 
νοραΐιιν, οὖ Ὁ] Ὧ6 Μαγαὶ Ηγγοωδάᾶδ 
Ἰηνθηΐο Β6ΥΠῚΟ δϑῦ, κατὰ τοῦτο τῆς 
ἀκροπόλιος, τῇ οὐδεὶς ἐ ἐτέτακτο φύλακος 
--ἀπότομός. τέ γάρ ἐστι ταύτῃ ἡ ἀκρό- 

πολις καὶ ἄμαχος: αοϊὶπαθ. κατὰ τὸ 
ἄλλο τεῖχος περιενείκας, τῇ ἢν ἐπίμα- 
χον τὸ χωρίον τῆς ἀκροπόλιος----ἔστι δὲ 
πρὸς τοῦ Τμώλου τετραμμένον τῆς πό- 
λιος. ᾿αμΐαιη 14 Ἰπογαμηαν οχ Π6- 
ΤΟΟΟΥ πούϊ1ἃ Ραγύθηη τ} 15. Πγ111{1881- 
ΓΔ ΠῚ, ΠἸ188 τεῖχος οἱ ἀκρόπολις ΟἸΟΙ[ΠΙΓ, 
σΟΏγΘΥΒΘη ΟΟηΐγα τηοπίθτῃ ᾿ΠἼΠΟΪτΙΠῚ 
ἔα1586. ΔΡ βία ἀῖὸθ Ηογοάοῦιϊβ τὸ 
ἄστυ ᾿ὈϊάΘη οἱ ο. δᾶ, τὸ τῶν Λυδῶν 
ἄστυ αἰδίιπρι. ΑὙσδ Ἰριθαγ 1πο]τιβὰβ 
ΟἸΠῚ ΟΟΡῚΒ. 581118 νἹ ἀθῦτι Θ5856. ΟΡ [8 
Ογαβιιβ: ἢϊης ἁλισκομένου δὲ τοῦ τεί- 
χέεος ἤϊε τῶν τις Περσέων ἀλλογνώσας 
Κροῖσον ὡς ἀποκτενέων. ἰσιθι ἴῃ 
ΧΡΠΟΡΠοπΐθ ὑπύππι8. ππιης ἸΙσΘὈΪ τὸ ἐν 
Σάρδεσι τεῖχος, οὖ 5] 1 ἀοΙπα 6 51π|- 
Ῥ]ΙΟΙΓΟΥ τεῖχος ΠΟΙ Πα ́Υ, τ} τὸ τῶν 
Σαρδιανῶν ἔρυμα, τι ἁριιὰ ΗἩ ὁγοἀοίατη 
τὸ τῶν Λυδῶν τεῖχος, (6 ἅγοο ἸηΐογΡτο- 
11: σοηΐτα τὰ τείχη 4118 ταϊ!οηθ 1η- 
[ΘΥΡΙ ΑΓ αἴγλη. πθο τ|10 τποᾶοὸ 
Ἰοοῖῖο ἃηίαᾳιια τὰ ἀποτομώτατα τῶν 
Σαρδιανῶν ἐρύματα δα 111 {γ8}}} ρμο5- 
5πηΐ : απ ]πατη νι ἄθο τπὰρητη ν]- 
τιιτη, αὶ [πποϊδηὶ ]. ο. (6 ἀσορ δαγ πη 
ΘΧΡ]Ιοδΐ : τὴν μεγάλην ἀκρόπολιν τὴν τὸ 
τριπλοῦν τεῖχος [ἔχουσαν «Πα. ἄτιο 
ὁ044.], 46 {Ἰ}Π166 1δῦο ΓΤ 11Ὸ ἈΓΟΪΒ Χ- 
ΠΟΡΠΟῊ 8 ἐρύματα Ἰη ΟΥ }Θἰαίτι 1] 6550, 
δ᾽ {ΠἸΡΙΟΧ τ}18. ΤΠτιγτι5 ΟΟΙΠΙΠΘΙΠΟ- 
γαΐίτι5. {πιο 10 Πἰδίουϊοο, αοὐ16. ᾿ϑύιιο 
τὰ τείχη ἃ ΧοΒορΡΠοηΐο ΠΟΙ Παΐδ, πὶ 
αἀἸνοῦβα ἃ τῷ τείχει τῷ ἐν Σάρδεσι οἱ 
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τε καὶ Πέρσας. ἡγήσατο δ᾽ αὐτοῖς ἀνὴρ Πέρσης δοῦλος 
γεγενημένος τῶν ἐν τῇ ἀκροπόλει τινὸς φρουρῶν καὶ κατα- 
μεμαθηκὼς καταβασιν εἰς τὸν ποταμὸν καὶ ἀνάβασιν τὴν 

“αὐτήν. ὡς δ᾽ ἐγένετο τοῦτο δῆλον ὅτι εἴχετο τὰ ἄκρα, 
πάντες δὴ ἐφευγον οἱ Λυδοὶ ἀπὸ τῶν τειχῶν ὅποι ἐδύνατο 
ἕκαστος τῆς πόλεως. Κῦρος δὲ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ εἰσῇει εἰς 
τὴν πόλιν καὶ παρήγγειλεν ἐ ἐκ τῆς τάξεως μηδένα κινεῖσθαι. 
ὁ δὲ Κροΐσος κατακλεισάμενος ἐν τοῖς βασιλείοις Κῦρον [5] 
ἐβόα ὁ δὲ Κῦρος τοῦ “μὲν Κροίσου φύλακας. κατέλιπεν; 
αὐτὸς δὲ ἀπαγαγὼν πρὸς τὴν ἐχομένην ἄκραν ὡς εἶδε τοὺς 
μὲν Πέρσας φυλάττοντας τὴν ἄκραν, ὥσπερ ἔδει, τὰ δὲ 
τῶν Χαλδαίων ὅπλα ἔρημα, κατεδεδραμήκεσαν γὰρ ἁρπα- 
σόμενοι τὰ ἐκ τῶν οἰκιῶν, εὐθὺς συνεκάλεσεν αὐτῶν τοὺς 

4. καὶ καταμ.] καταμ. ἃ.Ὁ. ΡΓ. 
αἱ σάρδις ἑάλωσαν. 
ὅπῃ Α.}.6. 
σαν ἢ). Εὖ. καταδεδραμήκεσαν Α.Ε. 
οἴη. Α.}).α. ργ. 

τῷ τῶν Σαρδιανῶν ἐρύματι, ἰγαῖιογα 11- 
οογοῦ. Ναμπο ἀαθιι8 ἤθογθο ; οἱ [θη 
τὰ τείχη 84 τι} 18 Τη7ῸΒ 41 86 {1]- 
Ρ]]Οθιη ΔΥΟΪΘ. ΤΠΠΙΓΙΠῚ ὙΘίου τ ΤΠΔ]]1Ώ. 
Ϊὴ οδῖιξβα γτηαχίτηδ ἀπ Α.]0Π158 ΠΟΘ 86 
αϑύ. διηθρστια ΧΟΠΟΡΠΟΙΪΙΒ 
Μυ]ία ορτορῖα οχ ΠΙΒύουἹΟ58. ΔΗ 6 1115 
46 ϑαγάϊμπιπι το 401]0 σδρίδᾶ ταρϑιῦ οἱ 
ἀοοοί Ἡειηβίθγ ιβιι5. δα [πιοῖδηὶ 1ο- 
ΟυΠΊ, 6ΟΧ ααἰϊρὰβ πὰς ρουπϑῦ Ἰοοῖιβ 
σα ΠΟ Π15 13, Ρ. ύ25, 46 ϑαγαϊθυβ, 
ἄκραν εὐερκῆ ἔχουσα, τηξρὶθ Θ[ΙΔΙη 
Ἰοοβ ΟΠ γΟἢΪ8Β [ιηρβαοθηὶ ἃρυά 
Ρ]αΐανοι. οοπίτα Ηφτοα. ἀἰβρυ αηΐθμη 
Μον. Ρ. 86ι 1) : Ἑλεῖν τὰ περὶ Σάρ- 
δεις ἅπαντα χωρὶς τοῦ τείχεος τοῦ βα- 
σιληΐου.͵ Οπηηη δρίϊβϑιη8 οϑί 
Ἰοοβ ῬΟΙΪΥΌΙ 7, ο. 15. ὉἈΌ1 ϑαγαϊτιτη 
ΑΥΧ ΩὉ]0 οαρία ΠδΙΤΑῦΤ 511Ὶ1]1 νΕ] 
ΡΙδΠΘ δοάθῃ: Συνθεωρήσας δὲ τὸ κατὰ 
τὸν καλούμενον. Πρίονα τεῖχος ἀφυ- 
λακτούμενον, οὗτος δ᾽ ἐστὶ τόπος ὁ 

συνάπτων τὴν ἄκραν καὶ τὴν πόλιν. 
Ῥὰγβ ᾿ἰρὶυπν θα Ἰοοῖ, ἘΠῚ αΓῸ5. σομ]ιη- 
Θοθαΐαγ στη ἅΓῸΘ, Πρίων δα! ; ΠΌΔΙ 
Ριιΐο δα "ΠῚ ΠΟΙ ΠῚ πο Πΐθτη ΡΘΥΠΠΠ1556, 
ΠΟΙΠΊΘΠ ἃ 5:11 {π|11Π|6 ΒΟΥ 86. γ 6] ΔΒΡ611- 
(αἴθ παοίαπη. ΙΤΑΡΟ 14, Ρ. 622, Ὁ] 
ἘΡἢ651 5101] ἀορίηρὶι : ̓ Εκαλεῖτο μὲν 
λεπρὴ ἀκτὴ ὁ “πρίων ὑπερκείμενος τῆς 
νῦν πόλεως. ἔχων μέρος τοῦ τείχους 

αϊοῦο.. 

κατάβασίν τινα καὶ ἴ).. 4] τηρ΄. ση. ὅπως 
ἀνάβασιν) τὴν ἀνάβασιν Α.α. 

5. κατέλειπεν 1).(. 
4. ὅποι 18... ὅπου (9) Η. 

κατεδεδραμήκεσαν] κατεδραμήκε- 

ἁρπαζόμενοι Δ.(ἃ. σοΥ. 8. Υ.7. τὰ 

αὐτῆς τὰ γοῦν ὄπισθεν τοῦ πρίονος 
κτήματα ἔτι νυνὶ λέγεται ἐν τῇ ᾿Οπι- 
σθολεπρίᾳς. ΑηΐοΠΙπιιΒ [106 Γ8}15. 6 Χ 
Βώο γῆς τῆς ᾿Εφεσίας, ἵν᾿ ἐστὶ νῦν 
ὁ πρηὼν παρὰ τὴν πόλιν, ἩΔΙΤΘΠΒ 
6.11, δα πηάριῃ ]Ἰοοσῖιπὶ ᾿Π|6]]101 να] ; 
860 πὖ βευιρίαχα απ} 18 510 ; σΟ]] τὴ οἵ 
Ῥαγύθιη το 18, [ουύαβθθ "“ΓΠΠΟ]1, ὉΥΌῚ 
Βρίθβο εὖ ϑαγαιοιιβ ἱπιτη] ΘΘΠῚ, 
ῬΓΕΟΓαρίυμη, πἰγοῦϊαιιθ Ο1οἱ Τη8Η]1- 
[ϑϑίπθῃη οὕ. ΟΗΝ, Ετδηλ ἂραὰ 
δίχα. νουτιπὶ Πρηών. Υ'. Βδίθρῃ. 65. 

ἀνὴρ Πέρσης] ϑεουθηάσμῃ Ηοτοαο- 
{πὸ Πι Ηγγδᾶθβ Μαγάσβ. ΖΕΤΙΝ, 

ποταμὸν] Δρυα Ηογοαοίμτη 5, ΤΟΙ; 
τηθάππτη [ογατη ργφοίογειιηΐειη. Οὐν]- 
αἴὰ5 Μοίδιηη. 11, 1275 ν᾽ οΙηατη 81 6]- 
Ὀπ5 δηηηθιη Ῥαοίοϊσπιη νοοϑΐ. ΘΟῊΝ, 

ἐβόα] (ΟἸαιηδηβ δανοοαθαῖ 1π 
ΔΌΧΙΠΤΙ ΠΏ ΟΟὨΐΤα ΤΗ]]1{τ|Π ΥΥΙΘΠ ΠΤ 
Ἰηβο]θηθατη. ΘΟῊΝ, Οοηΐ. δυΐθηη 
Ηετοδοί. τ, 85. ΖΕΓΙΝ, Οὐοπβίσιο- 
Ὁ]ΟΠ]Β 8118 ΘΧΘΠΊΡΪΙα ν. ἴῃ 1165. ϑίθρῃ. 

ὅπλα ἔρημα] 'οηίουϊα 5. Οδϑίγϑ. 
(οπί. δα Η!βι. τ. 2, 4,6. εοογαηΐ 
αποα Ογτιβ νοίπιογαῖ, ἐκ τῆς τάξεως 
κινεῖσθαι. ΞΟῊΝ, Ἠ! 50. ἅτ. 7, 4,0 
Λαβόντες τῶν φρουρῶν τὰ ὅπλα ἔρημα. 
ν. ϑεμποιάον [πᾶ. Απαῦ. ἴῃ ν. οἵ 
ἰηπὰ δ 5, 8, Ἐδδύ Ἰοοὰβ ὉΌῚ ΔΥΤΠ8 
ΡΟ οΥηΐ. 
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ἄρχοντας καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἀπιέναι ἐκ τοῦ στρατεύματος ὡς 
ὁτάχιστα. Οὐ γὰρ ἂν, ἐφη, ἀνασχοίμην πλεονεκτοῦντας 
ὁρῶν τοὺς ἀτακτοῦντας. καὶ εὖ μὲν, ἔφη, ἐπίστασθε ὅτι 
παρεσκευαζόμην ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς ἐμοὶ συστρατευομένους 
πᾶσι Χαλδαίοις μακαριστοὺς ποιῆσαι" νῦν ὃ᾽, ἔφη, μὴ 
θαυμάζετε ἢν τις καὶ ἀπιοῦσιν ὑμῖν κρείττων ἐντύχῃ. 

ἡ ἀκούσαντες ταῦτα οἱ Χαλδαῖοι ἐδεισὰν τε καὶ ἱκέτευον [3] 
7 Υ Ν , Ἅ ᾿ 

παύσασθαι ὀργιζύμενον καὶ τὰ χρήματα πάντα ἀποδώσειν 
"ἢ ε 2 53 Φ 5ῸΝἝΝ 5 - " 5 3 Ε 

ἐφασαν. ὁ δ᾽ εἶπεν ὅτι οὐδὲν αὐτῶν δέοιτο. ἀλλ᾽ εἰ με, 
57 ’ 7] 3 ΄ 5 , ΄’ “ 

ἐφη, βούλεσθε παύσασθαι ἀχθόμενον, ἀπόδοτε πάντα ὅσα 
5 ’ - ’, ᾿Α ΒΩ Ἃ Χ ΕΗ -ὸ 

ἐλάβετε τοῖς διαφυλάξασι τὴν ἄκραν. ἢν γὰρ αἴσθωνται οἱ 
3, ΄ ῳ ΄“ . 7 

ἄλλοι στρατιῶται ὅτι πλεονεκτοῦσιν οἱ εὐτακτοι γενόμενοι, 
: ΄ “ “ ε Ν Ἂ - Ψ 3 , 
ὃπαντα μοι καλῶς ἔξει. οἱ μὲν δὴ Χαλδαῖοι οὕτως ἐποί- 

ε 5 « ΄- 3, « ͵ 

ησαν ὡς ἐκέλευσεν ὁ Κῦρος" καὶ ἔλαβον οἱ πειθόμενοι 
δ “- 7 δ χω 

πολλὰ καὶ παντοῖα χρήματα. ὃ δὲ Κῦρος καταστρατοπε- 
’ Ἁ σι ἴν , Ἂ ᾿ 53 

δεύσας τοὺς ἑαυτοῦ ὕπου ἐδόκει τὸ ἐπιτηδειότατον εἶναι 
“ 7 ’ὔ’ ἴω 7ἷ , Ν 3 

τῆς πόλεως μένειν ἐπὶ τοῖς ὅπλοις παρήγγειλε καὶ ἀριστο- 
ποιεῖσθαι. 

9 Ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ἀγαγεῖν. ἐκέλευσεν αὑτῷ τὸν [4] 
Κροῖσον. ὁ δὲ Κροῖσος ὡς εἶδε τὸν Κῦρον, Χαῖρε, ὦ 
δέσποτα, ἔφη" τοῦτο γὰρ ἡ τύχη καὶ ἔχειν τὸ ἀπὸ τοις 

το δίδωσι σοὶ καὶ ἐμοὶ προσαγορεύειν. Καὶ σύ γεν ἔφη. ὦ 
Κροῖσε, ἐπείπερ ἄνθρωποί γέ ἐσμεν ἀμφότεροι. ἀτὰρ, ἐφὴ. 

ὡς οπ. ἃ.α. 6. συστρατευσαμένους 1). κρείσσω Α.α. ρὲ τε 
οἴη. 1). πάντα ΟΥη. 1. ἀποδόσειν 1). ῬΙ. ἄλλου 10). 8. τὸ οτη. 1). 
εἶναι οἴη. ἃ.α. ἐπὶ οτη. Α.α. παρήγγειλε καὶ] παρήγγειλεν Α.α. 
9. αὐτῷ 1).6.., αὶ ταῦτα διαπρ.---κροῖσον Τηρ'. Τ.» 4188 ΟΠΊ. ὕν Ἰάθπησαο ὁ δὲ--- 
κῦρον. ἔφη Ροβί χαῖρε 1). καὶ ὁπ. Α.Ὁ΄. 8. Τ. τὸ ΟΠ. 0. 
σοι] μοι Α.(. ΡΓ.. 4] ροβί καὶ 8. ν.1. ἐμοὶ, αυοά οπι. Α. 1Ο. ἐπείπερ--- 
ὦ κροῖσε ἃ. τηὰρ.Υ. 

ἁρπασόμενοι] ἴῃ ΗΠΡΡΆΓΟὮΪΟΟ 4, 17. 5ΈΌρτγα [αὶ ἐν τῇ τάξει. ΞΟΤΗΝ, 
εβδί ἁρπάσοντας. ΘΟῊΝ, ΝΊΒΙ [4}}1 9. τοῦτο] οίεσίαν δὰ δέσποτα, 
Βουιρίαγα, τι Ἰη ἀναρπάσεις ῬΓῸ ἀναρ- ἡπηρίσαγαιθ σαπ ἔχειν οἵ προσαγο- 
πάσει ἔιν. ἴοῃ. 1205. δορί ι8. τί ρεύειν, αὖ ὰγ. ΡΠ. 11: Καλοῦσι δ᾽ 
ΓΘΟΘΗΓΊΟΥΕΒ. ᾿Ιοκάστην με τοῦτο γὰρ πατὴρ ἔθετο, 

6. μακαριστοὺς] Οὐοηΐ. 5, 2, 26. 
ΖΕΌΝ. 

κρείττων ἐντύχη] ΜΙπα ἈΠ ὈΙρτιϑο 
ΤηΔΡῚ5 ἰογιιηῦ ΔΏΪΠΊΟ5, τοοῖθ δαάπιο- 
πρηΐο ζθαπϊο. 5ΟΌΗΝ. 

7. πλεονεκτοῦσιν Ἶ ΊΓΉ}1ἃ ΠΊρΡΡΆΤΟΝ. 
1,. 24, 1η7.8.8, 4: 4 

8, ὅπλα 5ιιηΐ ἢ.]. οαδίγα βῖνε ποῦ 

ν 

46 αὰο Μαιο ατδιη. ὃ. 425. 
10. καὶ σύ γε] ΑὙΒίορ. Ῥας. 718: 

᾿Αλλ᾽, ὦ φίλ᾽ “Ἑρμῆ, χαῖρε πολλά..---- 
Καὶ σύ γε, ὥνθρωπε, χαίρων ἄπιθι" 
αη. τόᾳ: Καὶ , χαῖρε πόλλ᾽ ὧδελφέ. 
--Νῇ Δί καὶ σύ γε ὑγίαινε. [γ8. 6: 
Χαῖρ᾽ ὦ Καλονίκη .----ΙΚαὶ σύ γ᾽, ὦ Λυσι- 
στράτη. 
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“ κω ἐὰ “ 7 “- Χ 
ὦ Κροῖσε, ἀρ' ἂν τί μοι ἐθελῆσαις συμβουλεῦσαι ; Καὶ 
βουλοίμην ᾿ ἄν, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἀγαθόν τί σοι εὑρεῖν" 

ιι τοῦτο γὰρ ἂν οἶμαι ἀγαθὸν κἀμοὶ γενέσθαι. ᾿Ακουσον 
τοίνυν, ἔφη, ὦ ἸΚροῖσε' ἐγὼ γὰρ ὁρῶν τοὺς στρατιώτας 

Ν ΄ Ν “ Ν “ 

πολλὰ πεπονήηκοτας καὶ πολλὰ κεκινδυνευκοτας καὶ νῦν 
3, Ζ ὥν  8 ὕ 

νομίζοντας πόλιν ἔχειν τὴν πλουσιωτάτην ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ 
Ἂ “- 3 ων “ Ἂ Ἃ 

μετα Βαβυλῶνα, ἀξιῶ ὠφεληθῆναι τοὺς στρατιώτας. 
» ͵ Ά, ἧ ΄ 

γιγνώσκω γὰρ, ἔφη, ὅτι εἰ μὴ τινὰ καρπὸν λήψονται τῶν 
πόνων, οὐ δυνήσομαι αὐτοὺς πολὺν χρόνον. πειθομένους 
ἔχειν. διαρπάσαι μὲν οὖν αὐτοῖς ἐφεῖναι τὴν πόλιν οὐ 

7] ᾿ Ν ᾽ ζ “ὉΟὄ. “ δ 

βούλομαι: τήν τε γὰρ πόλιν νομίζω ἂν διαφθαρῆναι, ἐν τε 
δε ὦ “- 3 3.9 ὦ ς Ἷ Ἂ 7 

τῇ ἁρπαγῇ εὖ οἱδ ὅτι οἱ πονηρότατοι πλεονεκτήσειαν ᾶν. 
12 ἀκούσας ταῦτα ὁ Κροῖσος ἔλεξεν, ᾿Αλλ᾽ ἐμέ, ἔφη; ἔασον [5] 

λέξαι πρὸς οὗς ἂν ἐγὼ Λυδῶν ἐθέλω ὅτι διαπέπραγμαι 
παρὰ σοῦ μὴ ποιῆσαι ἁρπαγὴν μηδὲ ἐᾶσαι ἀφανισθῆναι 
παῖδας καὶ γυναῖκας" ὑπεσχόμην δέ σοι ἀντὶ τούτων ἦ μὴν 

, “- 2 “ Ο ἈΝ 3 Ν Ὧν 

παρ᾽ ἑκόντων Λυδῶν ἔσεσθαι πᾶν ὅ τι καλὸν καγαθὸν ἔστιν 
» Ἃ Ν ξῳ «(ὡς » 7 5.) ἡ ς 

ι3ἐν Σάρδεσιν. ἢν γὰρ ταῦτα ἀκούσωσιν, οἶδ᾽ ὅτι ἥξει σοι 
΄“- “ » ς "1 7] Ἁ “ ΕῚ Ἀ ν 7 ν 

πᾶν ὃ τι ἐστὶν ἐνθάδε καλὸν κτῆμα ἀνδρὶ καὶ γυναικί" καὶ 

ὁμοίως εἰς νέωτα πολλῶν καὶ καλῶν πάλιν σοι πλήρης ἡ 

πόλις ἔσται: ἢν δὲ διαρπάσῃς, καὶ αἱ τέχναι σοι, ἃς 

ἄρ᾽ Α.α. καὶ οτη. Α.6. 5. ν.Υ. γ᾽ οἴω. ἢ). καὶ ἐμοὶ Ὦ. 11. πε- 
ποιηκότας Α. οἵ [οτί. (. ργ. ὅτι οἵη. 1). τῶν πόνων Δ. 1}. αὐτοῖς 
οι. 10. δύναμαι 1). γρ. βούλομαι τηρ΄. δα. τη. ἂν] ἅμα Ὁ. διαφθα- 
ρῆναι Ἰδιαρπαγῆναι Α.(. σοτγ. ἴῃ ἰαχία οἵ τηρ΄. Υ. τῇ οτη. 1). πλεονεκτή- 
σαιεν Α.α. ἂν οτῃ. 0. 12. θέλω 1). διαπέπραγμαι πε 8. ν. 686. πι. Ὁ. 
παρὰ] ἐγὼ παρὰ ἢ. ὑπισχνοῦμαι Ὁ. καὶ ἀγαθόν 1). 13. ἥξει σοι] ἡξουσι 
Α.α. καὶ] ἢ ). σοι οι. Α.α ἔσται οἵη. Α.ἃ. 5. ν. τ. δηΐδ ἡ πόλις 1). 

ἐθελήσαις---βουλοίμην] Ν΄. δα 8,7, ε8ὺ ἀρ Τἡναπὶ 5, 20: τα ζογηϊ6 
26. ουθηϊαΐ, τὲ 5ο ΠΟΥ 56 ργοααΐον, κέ 

συμβουλεῦσαι] Ηοτοάοίαβ 1, 88, 
Οὐοϑὶ σοηβι αι ἃ ΟΥ̓ ΠΟῸῚ δΘχρο- 
αὔαπι Πα )εῖ. 5864 υγυιβ Χθθορποη- 
ἴθιιβ δβϑύ πο θϑί!ου οἵ ᾿πηϊ αίϊοτι ἀ1ρ- 
ηΐοῖ αιᾶτη Πογοδοίθαβ. ΖΕΝ, 

ἀγαθόν---εὑρεῖν] {7118 6556 νοίϊην. 
Οὐηΐξ. ἩΙΕΙ αὐ. 4. 1 τὸ. ΘΗΝ. 

11. τὴν πλουσιωτάτην] (πῇ, Ηοτο- 
(οί, 1.20. ΒΘΡΟ 15. Ὁ. δδ5᾽ 888ι. 
ΡΙη. 5. 2. ΗΠΤΟΗ. Θυοὰᾶ τῶν 
αὐδαπί αἰ σοαϊοο5 ἘΒτοάθιὶ οἱ Ζο- 
8785. ΠΟΉΪ. ΟΠ 4, 6, 11. 

τοὺς στρατιώτας---τοὺς στρατιώτας 
ν:8: 5:15. ΖΏΕΙΝ: ΑἸ δ οππ..1.0). 

πλεονεκτήσειαν ἂν 1 ϑοπίρηνια Θαἤθγη 

χιΐδηιο ἰαθογῖδ ρογὶοιψιο ργεοίριαην 
»οίογο ρατγίοηι δοίοαί. ΒΟῊΝ, 

13. καλὸν κἀγαθόν) δ α[τη ΒΘ ΟΙ ΕΓ 
ὅ τι ἐστὶν ἐνθάδε καλὸν κτῆμα. ΒΈρτδ 
ἀΙοπηδαγ 6, 2, 32, ἀγαθὰ Λύδια. Ηε- 
ΤΟΠοΐμϑ 1, 207, ἀγαθὰ Περσικὰ ἀαἰοϊ, 
οὐ βίαϊτη καλὰ μεγάλα Βυ]αηρὶ, οἱ 
ΘΡαΪα5. ΟΡΙΡΑΙῈ Ραγαίαβ ἀγαθὰ πολλὰ 
νοσαΐῖ. Υ,'. οδίϊδ πη ΒΌΡΥΔ 5, 5.19. 5ΟΗΝ, 

ἥξει σοι] (ὐοηΐ. ἐλθόντα 8. 14. 
τέχναι] Αγίθβ, 4185 ἀθϑι ἀθγαΐ ἔππο- 

ὑποβὰ νι, οἰθασιη, οι ΟΕ]- 
{πγα, ῬΓΘΘΟΙΡιΘ 1Π06]]101, ΟΟΙΩραΓαΐΟ 
Ἰόσο ὅ:. 2, τποποῦ δ εἰβίκίαβ. 
5ΟΗΝ, 

ΩΣ, 
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Σ ᾿ περης, ἐΣ 
1ι4πηγὰάς φασι τῶν καλῶν εἶναι, διεφθαρμέναι ἔσονται. ἐξ- 

᾽ ᾽ “ ἈΝ 7ὔ 327 ΄ι σι 

έσται δέ σοι ἰδόντι τὰ ἐλθόντα ἐτι καὶ περὶ τῆς ἁρπαγῆς 
7 “- ΕῚ ΕΣ 5. ἢ Ν ΕῚ ᾿, Ν 

βουλεύσασθαι. πρῶτον ὃ᾽, ἔφη, ἐπὶ τοὺς ἐμοὺς θησαυροὺς 
Ψ , « [4 ᾿᾿ “ 

πέμπε καὶ παραλαμβανόντων οἱ σοὶ φύλακες παρὰ τῶν 
» “ Ψ ΄- Ν Ἃ “ Φ ͵ 

ἐμῶν φυλάκων. ταῦτα μὲν δὴ ἅπαντα οὕτω συνῃνεσε[6] 
“» σ΄ ΥΩ δ. ες ΄- 

ποιεῖν ὃ Κῦρος ὥσπερ ἔλεξεν ὁ Κροῖσος. 
Υ, 7 Ψ 327 ΄“- 7 ΄ο 

15 'Γαδε δέ μοι πάντως, ἐφη, Ἰζροῖσε, λέξον πῶς σοι ἀπο- 
βέβηκε τὰ ἐκ τοῦ ἐν Δελφοῖς χρηστηρίου" σοὶ γὰρ δὴ 
λέγεται πάνυ γε τεθεραπεῦσθαι ὁ ὁ ᾿Απόλλων καί σε πάντα 

τ6 ἐκείνῳ πειθόμενον πράττειν. ᾿Εβουλόμην ἂν, ἔφη, ὦ 
Κῦ ε “ Ὑ Ε - ΝΣ Ὗ Ε , ἡθὺ ἐξ Ξ “ 

ῦρε, οὕτως ἔχειν νῦν δὲ πάντα ταναντία εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς 
ἴω “- ’, »ἷ 

πράττων προσηνέχθην τῷ Απόλλωνι. [Ἰ]ώς δέ; ἐφὴη 
΄“- 7 ’΄, Ν ᾽ ’ὔ σ ΄΄ 

17 Κῦρος" δίδασκε": πάνυ γὰρ παράδοξα λέγεις. Ὅτι πρῶ- [7] 
Ἂ 32 Α ω Ν Ἅ, , 7 

τον μέν, ἔφη, ἀμελῆσας ἐρωτᾶν τὸν θεὸν, εἴ τι ἐδεόμην, 
» γ -“ 7 4 ἴω 3 3, 

ἀπεπειρώμην αὐτοῦ εἰ δύναιτο ἀληθεύειν. τοῦτο δ᾽. ἐφη, 
Χ Ὡ ἊΝ » Ν Ἃ “᾽ δ τὰ ἈΝ 5 Ἂν 

μὴ ὅτι θεὸς, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι καλοὶ κἀγαθοὶ, ἐπειδαν 
“- 7 5 - Ν Ψ ΄-“ 

ι8 γνῶσιν ἀπιστούμενοι. οὐ φιλοῦσι τοὺς ἀπιστοῦντας. ἐπεὶ 
» 7ὔ ΨΚ. ΒΩ 3 “ ἴω ΄ 

μέντοι ἔγνω καὶ μαλ᾽ ἄτοπα ἐμοῦ ποιοῦντος καὶ πρόσω 
“ » Ὰ “ Ν " Ν ,ὔ ς ’, 

το Δελφῶν ἀπέχοντος, οὕτω δὴ πέμπω περὶ παίδων. ὁ δέ μοι 
Ν Ν ΄- 9 » 7 ε Ν 5 ΣΝ ἊΝ Ν ΗΝ 

τὸ μὲν πρῶτον οὐδ᾽ ἀπεκρίνατο" ἐπεὶ δ᾽ ἔγω πολλὰ μὲν 
’ » 4 “ Ἧ 3 » ἴω Ξ 

πέμπων ἀναθήματα χρυσᾶ, πολλὰ δ᾽ ἀργυρᾶ, πάμπολλα 
Ν ἰᾷ 3 γ΄ ἃ 3'. ἊΝ « 5. ἢ Ν Ψ, 

δὲ θύων ἐξιλασάμην ποτὲ αὐτὸν, ὡς ἐδόκουν, τότε δή μοι 
“ 57 7 “ » 

ἀποκρίνεται ἐρωτῶντι τί ἂν μοι ποιήσαντι παῖδες γένοιντο" 
ς Δ ΒΙΟῪΣ ἤ Α ἐν Ν ΕἸ ΤΟ Ν . 

οοὗ δὲ εἰπεν ὅτι ἔσοιντο. καὶ ἐγένοντο μεν, οὐδὲ γὰρ οὐδε 

14. ἔξεστι (. 5.ν.7. τὰ] ταῦτα Π).6. τηρ΄. 1. θησαυροὺς 1). τηρ'. ἃ]. τη. 
ΓΑΡΥῚ παραλαμβανέτωσαν. πάντα 1). οὕτως Α.}Ὁ. συνήνεσεν ὁ 
κῦρος ποιεῖν 1). 15. τάδε δέ Τὸ. οὐ ΤΘΠ Ια] 1101]. τάδε Α. τά δέ Π).6. 
πάντα ἔφη Δ. ἔφη πάντως 1). ὦ κροῖσε 10. σοι οτη. Α.ἃ. τὰ ἐν 
δελφοῖς ΩΝ . γε οτη. 10. τεθεραπεῦσαι Ἀ. τε 5.ν. ἃ]. τη. Ὁ. 
τό. ἂν] δ᾽ ἂν 10. πῶς δὲ] πῶς 0. 17. εἰ δύναιτο] εἰδέναι τὸ Α. 
18. μέντοι] δὲ ἍΜ. δελφῶν] δὲ ἀφ᾽ ὧν 10. 19. μοι οτη. 1). οὐδ᾽] 
οὐκ α. 20. ἐγένετο Α.(ἃ. ΘΟΥΥ. 8. ν. Υ. οὐδὲ γὰρ] οὐ γὰρ 10. 

14. ἐλθόντα] δι 1ᾶ, αποᾶ 5.12, θωσι: οὐἦὰ8 Ιοσο τϑρϑίηῦ 14 απο 
οὐαῦ ἥξει σοι πᾶν ὅ τι ἐστὶ καλὸν κτῆμα ῬΙΌΠΟΙΠΪΠΘ σΟΠ  πογούαγ. ΨΥ, δα 8,1, 
ἐνθάδε. Ξ(ῊΝ. ΤΟ. 

παραλαμβανέτωσαν)] παραλαμβανόν- τ, ἔγνω] Ηοτου. 1]. Δ, 257: Ὡς 
τῶν ΒΟΙΊΡΒ1586. ΧΘΠΟΡοπΐρῃη, τὖ ΑἸΧῚ γνῶ χωομένοιο. Ρ]αΐο ἈΡοΪορ.. Ρ. 2 ΑΙ: 
Δα ΑΠδΡ0. Ρ. Χυϊ, ροιυϑιιδαθηΐ ατιδθ ΘΧ ἾΑρα γνώσεται Σωκράτης ἐμοῦ χαριεντι- 

Ι,. δΔηποίανι πηι δὰ 32, 3. ρο, οὗ οχ ζομένου; ὅ ΗΝ. 
81118. ΠΟ ΡῚΒ δα δ, 6,11. 10. ἀναθήματα] Ἠδορηδβού Πογοαοίτιβ 

17. ἀπεπειρώμην) Πογοάοίτιη οοτη- 1, 5ο 8664. ΖΔΙΌΝ, 
Ρᾶϊ 1, 46. ΞΟΗΝ, 20. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο ἩΡΥΠΙΛΟῚ 

τοῦτο] θαι! ἀρ) α! ἐπειδὰν πά- [)6 Π.Ρ]1Οἱ οὐδὲ ροϑί Ἡοπηλβίου 



ΓΒ ΎΗΣ ΘΆΡΟ “2.0 

΄-“ ᾽ ΄ “ Χ » Ἂ ᾽ 

τοῦτο ἐψεύσατο, γενόμενοι. δὲ οὐδὲν ὠνησαν. ὁ μὲν γὰρ 
κωφὸς ὧν διετέλει, ὁ δὲ ἄριστος γενόμενος ἐν ἀκμῇ τοῦ 
βίου ἀπώλετο. πιεζύμενος δὲ ταῖς περὶ τοὺς παῖδας 

σι ΄, 7 » ΄ 3, Ἶ ἊΨ Ἃ 

συμφοραῖς παλιν πέμπω καὶ ἐπερωτῶ τὸν θεὸν τί ἂν 
“ ᾿ Ν , ΄ «ε 

ποιῶν τὸν λοιπὸν βίον εὐδαιμονέστατα διατελέσαιμι: ὁ 
7 “ 

δέ μοι ἀπεκρίνατο, 
Ὁ Ν ᾽ Ε] τς 4 “ 7 

ΖΙ . Ἰᾶαῦτον γιγνώσκων εὐδαίμων, Κροῖσε, περάσεις. 

ἐγὼ δ᾽ ἀκού ἣν μαντείαν ἥσθην" ἐνόμιζον γὰρ τὸ ῥᾷστόν ἐγὼ δ᾽ ἀκούσας τὴν μ ᾿ ἥσθην" ἐνόμιζον γὰρ τὸ ῥᾷστό 
μοι αὐτὸν προστάξαντα τὴν εὐδαιμονίαν διδόναι. ἄλλους 

ο ᾿ Ν οἷ -, 3 ; Ν Ν 

μὲν γὰρ γιγνώσκειν τοὺς μεν οἷὸν τ εἶναι τοὺς δ᾽ οὔ ἑαυτὸν 
22 δὲ ὃ ὅστις ἐστὶ πάντα τινὰ ἐνόμιζον. ἄνθρωπον εἰδέναι. καὶ 

τὸν μετὰ ταῦτα δὴ Χρόνον, ἕως μὲν εἶχον ἡσυχίαν, οὐδὲν 
ἐνεκάλουν μετὰ τὸν τοῦ παιδὸς θάνατον ταῖς τύχαις" ἐπει- 
δὴ δὲ ἀνεπείσθην ὑπὸ τοῦ ᾿Ασσυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς στρατεύε- 

» ΄ » λ 

σθαι, ἐσώθην μέντοι οὐδὲν 
ἊΝ ᾿ 2 ΕῚ σι Ἁ ΣῸᾺΝΧ Ψ ἈΝ: ᾿ ΕῚ Ν 

κακὸν ,λαβων. οὐκ αἰτιῶμαι δὲ οὐδὲ τάδε τὸν θεον. ἐπεὶ 
γὰρ ἔγνων ἐμαυτὸν μὴ ἱκανὸν ὑμῖν μάχεσθαι, ἀἄσφα- 
λῶς σὺν τῷ θεῷ ἀπῆλθον καὶ αὐτὸς καὶ οἱ σὺν ἐμοί. 

οἡνῦν δ᾽ αὖ πόλὸν ὑπό τὸ ἠλούξου ταῦ παρόντος διαθρυπτό- 
ων ἴω Ἄ, Ψ ᾽ὔ 

μενος καὶ ὕπο τῶν δεομένων μου προστάτην γενέσθαι. καὶ 
ὑπὸ τῶν δώρων ὦ ὧν ἐδίδοσάν μοι καὶ ὑπ᾽ ἀνθρώπων, οἵ με 
κολακεύοντες ἔλεγον ὡς εἰ ἐγὼ ἐθέλοιμι ἀ ἄρχειν, πάντες ἂν 
ἐμοὶ πείθοιντο καὶ μέγιστος ἂν εἴην ἀνθρώπων, ὑπὸ τοιού- 

Ἁ 7 Ἦ ο΄, 7 ᾿ς ς 

των δὲ λόγων ἀναφυσώμενος, ὡς εἵλοντο μὲ πάντες οἱ 
͵ »Υ β λ ἴω ἐφ ἴω λέ «ε ὃ ϑῳ Α͂ Ὗ 

κύκλῳ βασιλεῖς προστάτην τοῦ πολέμου, ὑπεδεξαμὴν τὴν 
ἃ 

ΓΑ ΄ 3 

εἰς πάντα κίνδυνον ἤλθον" 

διατελεῖ Ὁ. σαυτὸν] ἑαυτὸν Ὁ). 
οἷόν] οἵους, 0. δὲ οἵη. Ὁ. 
χρόνον---εἶχον οἴη. ἢ). 
228. θέλοιμι 19. ἐμοὶ] μοι (. 

21. ἐγὼ] ἐπεὶ Α.α. τὸ] τό γε Ὁ. 
ἀνθρώπων 1). 2. τὸν] τὸ ). ΘΟΟΥΓ. 

ἱκανὸν] ἱκανῶς Α.(α. σοτ. 8. ν. Γ. ἱκανὸν εἶναι 10. 
δὲ] δὴ Ρ.. 

[οῖδηὶ ΝΙρτη. ο. 6. αἰχίπμηιβ δὰ 1538. ΒΟΙΝ: 
ϑίθρῃ. ΤΠ65. ν. Οὐδὲ Ρ. 2267 ἢ ἐπερωτῶ Ὶ ὉΠου οἷ Ρ-. 

ΒοΙ85.: 
Ι5. 6. 

διατελεῖ] [{ὰ οτπὶ 10. ἀϑαὶ ΡΓῸ διε- 
τέλει. ΟΥδ5 ΠΟΠα ΠῚ γοϑοὶν εὐδῦ να] 
ΔΗΪτη Δ ἀνοσίεσαί, ᾧαοα δοοϊ 1586. Π]1Ὸ 
πασαβααθ τπὰαΐο παῦγὰῦ Ἡδγοαοίᾳϑ 1, 
85. Π]ΠΠατὴ νοοῖβ ἀδῦτα Βα ὈΪΓο ἴη ΡοΓ1- 
σα] ρΔ(115 σα ρΡΙ[8115 δοοαριββθ. ΟΗΝ, 
Διετέλει ποη ΟὈδβίαῦ ψφαοχηϊηιβ ΟΥ̓ βιι8 
ΠΏ οἰϊδπὶ ὕππιὶ τησίιιπὶ ραϊαγοί, 
σαθχῃ Πδθ0 Ἰοαπεγεῖπιγ. Νδπι τϑξθυ αν 
Δα ΒΕ 6η8 πιεζόμενος πέμπω. 

ἀπώλετο] Αἰγ58, 46 4ιὸ Ηετγοάοίιιβ 

Ὁ αὐτὸς τοίνυν οὗτος θεὸς 
πρὸς τὸν αὐτὸν ἄνδρα πυθόμενον ὅπως 
ἂν εὐτυχῶς διέλθοι τὸν βίον, Σαυτὸν, 
ἔφη, γινώσκων, εὐδαίμων, Κροῖσε, πε- 
ράσεις. 

περάσεις] Μιΐδτη, αὖ (ὐοτηπηεπΐ. 2, 
1, 31: ᾿Επιπόνως διὰ γήρως περῶν- 
τες. 

22. ὑπὸ τοῦ ᾿Ασσυρίου 1, 5: 3. 
ἐσώθην] 4, 2, 29. 



9.24. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒΕΙΝΒΤΥΟΥΝΙ 

24 στρατηγίαν, ὡς ἱκανὸς ὧν μέγιστος. γενέσθαι, “ἀγνοῶν ἄρα 
ἐμαυτὸν, ὅτι σοὶ ἀντιπολεμεῖν ἱκανὸς ᾧμην εἶναι, πρῶτον 
μὲν ἐκ θεῶν γεγονότι, ἔπειτα δὲ διὰ βασιλέων πεφυκότι, 
ἔπειτα δ᾽ ἐκ παιδὸς ἀρετὴν ἀσκοῦντι' τῶν δ᾽ ἐμῶν προγό- 
νων ἀκούω τὸν πρῶτον βασιλεύσαντα ἅμα τε βασιλέα καὶ 

ἐλεύθερον γενέσθαι. ταῦτ᾽ οὖν ἀγνοήσας δικαίως, ἔφη, ἔχω 
δοτὴν δίκην. ἀλλὰ νῦν δὴ, ἔφη, ὦ Κῦρε, γιγνώσκω μὲν 

ἐμαυτόν: σὺ δ᾽, ἔφη, δοκεῖς ἐτι ἀληθεύσειν τὸν ᾿Απόλλω 
ὡς εὐδαίμων ἔσομαι γιγνώσκων ἐμαυτὸν ; σὲ δὲ ἐρωτῶ διὰ 
τοῦτο ὅτι ἄριστ᾽ ἄν μοι δοκεῖς εἰκάσαι τοῦτο ἐν τῷ παρὸν- 
τι καὶ γὰρ δύνασαι ποιῆσαι. 

Καὶ ὁ Κῦρος εἶπε, Βουλήν μοι δὸς περὶ τούτου, 
Κροίσε: ἐγὼ γάρ σου ἐννοῶν τὴν πρόσθεν εὐδαιμονίαν οἱ- 
κτείρω τέ σε καὶ ἀποδίδωμι ἤδη γυναῖκά τε ἔχειν ἣν εἶχες καὶ 
τὰς θυγατέρας, ἀκούω γάρ σοι εἰναι, καὶ τοὺς φίλους καὶ 

τοὺς θεράποντας καὶ τράπεζαν σὺν οἵᾳπερ ἐζῆτε: μάχας δέ 
57 σοι καὶ πολέμους ἀφαιρῶ.ς Μὰ Δία μηδὲν τοίνυν, ἔφη ὁ 

Κροῖσος, σὺ ἐμοὶ ἔτι βουλεύου ἀποκρίνασθαι περὶ τῆς ἐμῆς 
εὐδαιμονίας" ἐγὼ γὰρ ἤδη σοι λέγω, ἢν ταῦτά μοι ποιήσῃς 
ἃ λέγεις», ὅτι ἣν ἄλλοι τε μακαριωτάτην ἐνόμιζον. εἰναι 

βιοτὴν καὶ ἐγὼ συνεγίγνωσκον αὐτοῖς, ταύτην καὶ ἐγὼ νῦν 
“8 ἔχων διάξω. καὶ ὁ Κῦρος εἶπε, Τίς δὴ ὁ ἔχων ταύτην τὴν 

Ὦ 
᾽ 

26 ωῶ 

24. δὲ οτῃ. Ὁ. ἐκ] ἐκ Ὁ. τε Ροβί βασιλέα Ὁ. δίκην] νίκην ἃ. 
ὉΟΥ ἘΣ ῪΥ: Ἢ δὴ} γὰρ δὴ ἢ. γιγνώσκων Δ... ρζγ. ἔσομαι 
ομ 1 11}. οἱ γαβ8. ἃ. ἐρωτῶν Α.(. ργ. δοκεῖς] εἰ δοκεῖς Ὦ. τού- 
τω 10. ὅτι Οοτη. ἃ. δοκῆς (ἀ. ΘΟΥΓ. 26. γάρ) δέ 1}. εἶχες) ἔ ἔχεις 
ΔΑ.α. ἐζῆτε Ἐ.Ρ.Θ. ἐζῶτε Α.(. ἔζωτε 0. σοι]  σεᾷ. 2ῆ. ἐμοῦ 19. 
ποιήσαις Α.Ο. (ΟΥΡ. λέγεις] σὺ λέγεις 1). μακαριστοτάτην 1). ἔχων 
ἴῃ ἰπτὰ ἃ. 

24. ἐκ θεῶν] (ἀδητ]8. ΘΠΪΠῚ Υαρ]δ 
Ῥεουβι ἀδγιη διοίου ρογ ο αΐαν οῚ- 
8615, Φονὶβ οχ 19δηδδ ἤϊμπ5. (ὑοηί. 
ἘΠΌΣΕΙΙ, 2. τ ΟΌΗΝΝ: 96. (γτὸ 
Δαΐογῃ, 161 λυχνοποιὸν Αϑίνδρ!β αἸοἰΐ 

1910. ΟἸγ 5. Θὲ..18. νΌ] 1... 452, 
ἰδιώτην 1 )]Ο6ΟΥ. 12, 22, οοηΐ, ΝΥ 6886]. 
δα 1. 

διὰ βασιλέων 7 Α ἸΙοηρα τορι 
ῬΥΘΟΘαθη ἢ τ 56 716 ργορῃηαῖο οὗ οτίο. 
5ΟΗΝ. 

ἅμα τε βασιλέα] 1)6 ἀγρο σοτηραγα 
Ἡοτγοαοίιη 1, 7; ΕΪαΐομθη Κορ. 2, 
Ῥ- 25ῦὺ ὦ, αὔδα βθα τ (Ἰδδγο 
Θιπο. 5,0; ᾿ υβάπαια 1, “17. ΒΟΠΙΝ, 

28. δὴ] δ᾽ ἦν Ὁ. δὲ (. 5.0.0. ἡ ἐμὴ] ἡ μὴ "0. 

ταῦτ᾽ οὖν ἀγνοήσας) ΘροΙ 1 5160 
Ροϑβῦ ἀγνοῶν, τι νομίσαντες ροϑύ νομί- 
ζοντες ἀρὰ Τημυογα. 5, 22, 2. δ1- 
ΟἸΒΒΙ ἢ ΒΊΡΓ 4, 2, 3, ἐνθυμουμένοις Τὸ- 
Ρϑύταν ροβύ ἐννοηθέντες. 

ἔχω τὴν δίκην] ᾿ϑαάθιη ἀϊοίο ἴῃ 
ΡΙαῦ. δὶρ. 7. Ρ. 520 ὦ, χγγβί ὑριτὰ- 
ΡὮϊο Ρ. πο. 5ΟΗΝ. 

26. Βουλήν] 1) 6110 γα ΠἹ (θΙηρι18, 
ΠΟΠ, πὖὸ ναϊσοὸ νογῦϊτιιν, (ΟΠ Β,] Πα πη. 
Ητοῦοι. 7. 12: Νυκτὶ βουλὴν διδοὺς 
(5101) εὕρισκε. 

εἶχες) Θυίρρθ οαρύϊναιη. Διηἰδβουαΐ 
σαρίϊνιιδ. 

ἀφαιρῶ] Ν. δα 7,1, 44. 



ΕΒ αν δΐὰ ΔΥ ἐκ" Ὁ ΟΝ ὁ ὁ ἢ 990 

7, 7 ε δον ᾿ 5 3 Ἂν ἘΥ 
μακαρίαν βιοτην; ἢ εμὴ γυνὴ, εἶπεν, ὦ ἴάῦρε" εκείνη 

Χ “ Ν - “ ΄- ᾽ “- 

γὰρ τῶν μὲν ἀγαθῶν καὶ τῶν μαλακῶν καὶ εὐφροσυνῶν 
ω 3 Ν εἶ ΕΣ ΄“- 7 ς ΉΝΙ ς “ 

πασῶν ἐμοὶ τὸ ἴσον μετεῖχε, φροντίδων δὲ ὅπως ταῦτα 
ἷ , ͵7ὔ ’7ὔ 5 ΄ » ωω “ Χ 

ἔσται καὶ πολέμου καὶ μάχης οὐ μετῆν αὐτῇ. οὕτω δὴ καὶ 
᾿Ἶ “- Α  ἐ “4 Χ ων 3 ᾿ ᾽ 

σὺ δοκεῖς ἐμὲ κατασκευάζειν ὥσπερ ἐγὼ ἣν ἐφίλουν μά- 
5 ,7] Ω “ 5 ,ὔ 327 Ὶ ΄“ 

λιστα ἀνθρώπων, ὥστε τῷ Απόλλωνι ἄλλα μοι δοκῶ 

20 χαριστήρια ὀφειλήσειν. ἀκούσας δ᾽ ὃ Κῦρος τοὺς λόγους 
αὐτοῦ ἐθαύμασε μὲν τὴν εὐθυμίαν, ἦγε δὲ τὸ λοιπὸν ὅποι 
καὶ αὐτὸς πορεύοιτο, εἴτε ἄρα καὶ χρήσιμόν τι νομίζων 

Ν 53 Ἵ ε " ᾽ « 

αὐτὸν εἶναι εἴτε καὶ ἀσφαλέστερον οὕτως ἡγούμενος. 

Κα Φυ ΙΝ. 

Καὶ τότε μὲν οὕτως ἐκοιμήθησαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ καλέ- 

σας ὁ Κῦρος τοὺς φίλους καὶ τοὺς ἡγεμόνας τοῦ στρατεύ- 
ματος, τοὺς μὲν αὐτῶν ἔταξε τοὺς θησαυροὺς παραλαμβά- 
νειν, τοὺς δ ἐκέλευσεν ὁπόσα παραδοίη Κ ;ροῖσος χρήματα, 
πρῶτον μὲν τοῖς θεοῖς ἐξελεῖν ὁποῖ ἂν οἱ μάγοι ἐξηγῶν- 
ται; ἔπειτα τἄλλα χρήματα παραδεχομένους ἐ εν ζυγάστροις 

στήσαντας ἐφ᾽ ἁμαξῶν ἐπισκευάσαι καὶ διαλαχόντας τὰς 
’ὔ ΕΝ “ σ“ “ 

ἁμάξας κομίζειν ὅποιπερ ἂν αὐτοὶ πορεύωνται, ἵνα ὅπῃ 
Ν δ " Ἁ 2, ς ᾿Ξ Ν ΄ 

2 καιρὸς εἴη διαλαμβάνοιεν ἕκαστοι τὰ ἄξια. οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ 
ἐποίουν. 

ε Α σι ,ὔ ΑὟ ΄ “ ε ΄“ 

Ο δὲ Κῦρος καλέσας τινὰς τῶν παρόντων ὑπηρετῶν, 
ΒΗ ͵ Ε ον 7 Ὁ “- 3 » ὧν 

Εὐπατέ μοι, ἔφη, ἑόρακέ τις ὑμῶν ᾿Αβραδάταν ; θαυμάζω 

φ 
γὰρ, ἔφη, ὅτι πρόσθεν θαμίζων ἐφ᾽ ἡμᾶς νῦν οὐδαμοῦ 

δὴ] δή μοι Ὁ). μοι] μοι ἔφη Ὦ. 29. αὐτοὺς α. ργ. ὅπη Α. 
ὅπου Ὁ). τ, ἐκοιμήθησαν) θη 5.ν.γΥ. ἃ. χρήματα] κτήματα ἴ). ὁποῖ . 
ὁποῖα ΔΑ.α. τὰ ἄλλα 10. τὰ δὲ ἀλλα---ἄξια ϑυι!δβ ν. ζυγ. ἐφ᾽] ἐπ’ Α.Ὁ. 
ἐφ᾽ ἴῃ Ἰσανα α. 

2 Οἱ ὁ (ΡΣ: 

ἁμαξῶν---τὰς οτὰη. Α.ἃ. δα] 88, Βϊὶς συϊάθιη Βου]Ό6 15 ἐφ᾽ 
ἁμάξης (α]. ἁμάξας νΕ] ἁμάξαις) κομίζειν, ἵνα ὅπη καιρὸς εἴη ὃ. 

ἑώρακε Α.α. ἑωράκει Ὁ. 
ὅπηπερ 1}. 

ἀβραδάταν] ἀβραδάτην 1)., αὶ 
16 τηρ΄. 684. τη. περὶ τῆς ἀβραδάτου τελευτῆς καὶ τοῦ τάφου. α Δ]ίογαμα 1 ἸῺ τᾶβ. 
6: ἐφ᾽] ἀμφ᾽ Α. εἴη 1π|. ἃ. 

20. ἦγε] Μεάϊα ἴογυιηᾶ ἴῃ βϑάθιῃ 
ΠΔΥΤΔΙΟΩΘ αὐϊανγ Ἡδγοαούμβ 1, 152. 
5ΟΗΝ, ρα δοῦῖνο 1ρθ. ΘΙΤΏΠΙΪΟΥ 
Δρυα Χοπορποηίοιῃ ἄγειν εὐ ἄγεσθαι 
στρατιὰν ΝΕ] στράτευμα, τιΐ Ὦϊς πη] 1 
ἤγετο Ἰπΐοχιιηΐ Α1α, οὖ ΟΠ11580 τὸ δ πη- 
πε. Μεθ' ἑαυτοῦ περιῆγε αἸεῖῦ )1ο- 
ὅοΥ. Εχο. ψα]6θβ. Ρ. 553; όο, σὺν αὑτῷ 
ἐπήγετο ΝΊςΟ]. Τθᾶπηᾶβο. Ρ. 247 Ὅσοι", 

400 Μύ]1ον., ααο5 οἷαί Ηπίςοῃ. 
1. χρήματα ἃ θησαυροῖς, 1ὰ εϑῖ 

ΠΙΙΠῚ18 Δ ον [15 6] δυγ0 δ γρϑηΐο 
ου8ο0, αἰδπρατιηίιγ. ΒΟΉΝ. 

οὐδαμοῦ φαίνεται) ΑΠΌ. 1, 1ο, το: 
᾿Εθαύμαζον ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο. 
ΕΠ 4}1 δὰ ΤἼββ. ϑίθρῃ. οἰδα ν. Οὐ- 
δαμοῦ Ρ. 2264 Β. 
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3 φαίνεται. τῶν οὖν ὑπηρετῶν τις ἀπεκρίνατο ὅτι ᾽Ὦ δέσπο- 
᾽ ζ ἘΝ ᾿ “ 7 ΕῚ 7) 3 λὰ ὯΝ ᾽ 

τα, οὐ (η, ἀλλ᾽ ἐν τῇ μάχῃ ἀπέθανεν ἐμβαλὼν τὸ ἅρμα εἰς 
᾽ 5 ΝΥ ε 7) » -- 

τοὺς Αἰγυπτίους" οἱ δ' ἄλλοι πλὴν τῶν ἑταίρων αὐτοῦ 
3 “ 3 Ν μ ω 5 Ν ΄“- 9 

ἐξέκλιναν, ὡς φασιν, ἐπεὶ τὸ στῖφος εἶδον τὸ τῶν Αἰγυ- 
Ν “- ᾿᾽, , “ Ν ͵ 

4πτίων. καὶ νῦν γε, ἐφη: λέγεται αὐτοῦ ἡ γυνὴ ἀνελομένη 
τὸν νεκρὸν καὶ ἐνθεμένη εἰς τὴν ἁρμάμαξαν, ἐ ἐν ἧπερ αὐτὴ 
ὠχείτο, προσκεκομικέναι αὐτὸν ἐνθάδε σοι πρὸς τὸν [1α- 

ακτωλὸν ποταμὸν. καὶ τοὺς μὲν εὐνούχους καὶ τοὺς θερά- 
3 ΄“ [4 , Ν ͵ ΄-“ 

ποντας αὐτοῦ ὀρύττειν φασὶν ἐπὶ λόφου τινὸς θήκην τῷ 
ΤᾺ δὴ Ἂ ΄- ᾽ ιν » 

τελευτήσαντι" τὴν δὲ γυναῖκα λέγουσιν ὡς κάθηται. χαμαὶ 
κεκοσμηκυῖα οἷς εἶχε τὸν ἄνδρα, τὴν κεφαλὴν. αὐτοῦ ἔχουσα 

6 ἐπὶ τοῖς γόνασι. ταῦτα ἀκούσας ὁ Ἀὔρος ἐπαίσατο ἄρα [3 ] 
τὸν μηρὸν καὶ εὐθὺς ἀναπηδήσας ἐπὶ τὸν ἵππον λαβὼν 

. 7 » 2 ΨῈΝ Χ 4 ΄ Χ ὰ 
, χιλίους ἱππέας ἤλαυνεν ἐπὶ τὸ παθος. Ταδαταν δὲ καὶ 

’ 3 7 “ ν᾿, Γ Ν ᾿, 

Γωβρύαν ἐκέλευσεν ὃ τι δύναιντο λαβόντας καλὸν κύσμη- 

μα ἀνδρὶ φίλῳ καὶ ἀγαθῷ τετελευτηκότι μεταδιώκειν" καὶ 
ὅστις εἶχε. τὰς ἑπομένας ἀγέλας, καὶ βοῦς καὶ ἵππους εἶπε 
τούτῳ καὶ ἅμα πρόβατα πολλὰ ἐλαύνειν ὅπῃ ἂν αὐτὸν 

πυνθάνηται ὄντα, ὡς ἐπισφαγείη τῷ ᾿Αβραδάτᾳ 
ἥ ᾿ Α ες 3 ᾿Ξ: Υ Ὦ ΐ μ ρ ,᾿ ᾿ ϊ ᾿ 

5 ΄΄΄' 

8 ᾿Επεὶ δὲ εἰδε τὴν γυναῖκα χαμαὶ καθημένην καὶ τὸν 
Ν ΄, “2 ͵7ὕ “- Ψ, - “- 

νεκρὸν κείμενον, ἐδακρυσέ τε ἐπὶ τῷ πάθει καὶ εἶπε, Φεῦ, 
ὭΣ. ΧΝ Ν Ἂ Χ 5, Χ » Ν ε ΄- Ν 

ὦ ἀγαθὴ καὶ πιστὴ ψυχὴ: οἴχει δὴ ἀπολιπὼν ἡμᾶς ; καὶ 

φασὶν ὀρύτ- 2. ἀμβαλὼν (ὰ. ΟΟΥΤ. 8. ν.1. ἐπὺ Α. 
τειν 1}. τὴν κ.] τήν τε κ. 1). 
ἔπαισεν τὸν 1). 
ἀνδρὶ οτη. Α.(.. τηρ΄. Γ. 
ἐλαύνειν πολλὰ 10. 
ε ᾿Ὶ , ἑαυτὸν πυνθάνωνται 1). 
ἀβραδάτῃ }. 8: τα, 1). 

4. ἡ γυνὴ] Ῥαπίπροα, απᾶτη Θρ]οὶ 
ΟΒΥΓΏ]Π1Β. ΔΘ] ΘΗ αΓη ἔδοδγαὶ ϑοίθιῖ- 
ομπ5 Π)Ι1ΟΟ] ΘΕ ΙΔ 1 ἐθα118}15. 566. δα] δὴ 
1η Σωτήριχος. ΗΠ Η. 

6. ἐπαίσατο] 1)0]6η115 ΒΙΡΏΙΙΠΙ. 
Ηοτ. 1]. Μ, τό2, Οα. Ν, 198, “6γΓειη. 
ΟἹ. Τὸ» Ἑρο. 21. 1.2. ΗΥΤΟΗ. 

ἄρα] Οὐ 8, 5, 26. 
τὸ πάθος] Οὐηξ. 5. 175..Ὁ: 4. ΤΩ. 

μάχη 46 Ἰοοο ρᾳρπο ΑΠπαὰ). 2, 2, 6. 
8, ΑΡΒΙΠ68 Αὐίῦ. τΠθίου. Ρ. Ἰοβ, 1 ο΄. 

Βαϊς.: ᾿Απὸ τούτου τοῦ τόπου καὶ Ξε- 
νοφῶν τὴν Πάνθειαν οἰκτρὰν ἐπέδει- 
ἕεν, οἶκτόν τινα καὶ ἔλεον περιθεὶς τῷ 
πάθει. πρῶτον μὲν γὰρ ἠθοποίησε τὸ 

ἀναπηδήσας] δὴ 5.ν. 646. τη. Ὦ. 

4. γε οτη. 1).Η. 
6. ταῦτα ἀκούσας] ἀκούσας δὲ 10. 

ἡ. γωβρύην Δ.α. 
ἅμα πρόβατα πολλὰ ἐλαύνειν] ἄλλα πρόβατα 

ὅποι Α.}). ὅπου Ρυϊβοϊδη. 18, 284, εἰΐδη5 ὅπου ---ὄντα. 
αὐτὸν πυνθάνονται ν6] πυνθάνοιτο ἸΙῸΡΙ ῬΓΙΒΟΙΔΗΙ. 

ΓΔΌΥ] οἴχη, πἰδὶ φαοα οἴχι Α. 

σχῆμα τῆς γυναικὸς ἱσταμένης ἐπὶ πένθει 
καὶ δακρυούσης" ἔπειτα τὸν᾽ Αβραδάτην 
παρακείμενον αὐτῇ διηγήσατο καὶ πῶς 
δεξαμένη τὴν χεῖρα ἀποκοπεῖσαν κατε- 
φίλησε. ᾿Ἀεβριοἱπηΐ πὰς ᾿σα πα υ]λῖτι8 
ἴϑτη. 7. Ρ. 258 : Αἱ δέ μου χεῖρες κατὰ 
τὴν Ἧ ΤῊΝ Ἐρ Νὰ τῇ κόρῃ συνείποντο. 
ΟΠΒοτιοῖαβ Ρ. 195. δα. Βοῖβ8., Η ϑγιθο- 
σΘ6Π68 ἴῃ ὟΝ α]Ζ11 Βῃείϊ. νο]. 3, Ρ. 248" 
6, ΡΙαμπα. 10. νο]. 5, Ρ. 540, 13, α] 
πἰα]6 ἐν πέμπτῳ τῆς Κύρου παιδείας" 
Ἰϑαϑίαιῃ. ΤΙ ρύστα, 2... δ... δι καὶ ὦ 
χεὶρ αὐτῷ ἐπηκολ. Ατὶβμᾶ. ΨῸΪ]. ὃ, 
Ρ. 5οο. 

ψυχὴ πον ἤοιῃ. Οά. Δ, 90: 
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γι ᾽ “ ΔῊΝ ᾿ ς Α ΄ “- » , 

ἅμα ἐδεξιοῦτο αὐτὸν, καὶ ἡ χεὶρ τοῦ νεκροῦ ἐπηκολούθη- 
΄ Ἄ, 7 ππ ΚᾺ - » , - Ν εἶ 

οσεν᾽ ἀπεκέκοπτο γὰρ κοπίδι ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων. ὁ δὲ ἰδὼν [3] 
Χ Μ “ "7 ἈΝ « Χ Ν » 7 Ν 

πολὺ ἔτι μᾶλλον ἠἤλγησε" καὶ ἡ γυνὴ δὲ ἀνωδύρατο καὶ 
͵ Χ Ν ω 7 3 7 ᾽ Ν 7, « 

δεξαμένη δὴ παρὰ τοῦ Κύρου ἐφίλησέ τε καὶ πάλιν ὡς 
« ἄντ. , ΝῊ Ν “ 53 - 

1ο οἷον τ᾽ ἢν προσήρμοσε, καὶ εἶπε, Καὶ τάλλα τοι, ὦ Αῦρε, 
“ “) ᾽ Ν , “-“ Φ, ὃν Ν “- » 5.9. 

οὕτως ἔχει: ἀλλὰ τί δεῖ σε ὁρᾶν ; καὶ ταῦτα, ἐφη, οἱδ 
σ ΡΣ ἃ » “ 2) ΕΗ ἃ Ν ΧΝ Ἀ 53 

ὅτι δι ἐμὲ οὐχ ἥκιστα ἔπαθεν, ἴσως δὲ καὶ διὰ σε, ὦ 
Κυ "δὲν ἣ ἐγώ τε γὰρ ἡ μώ λλὰ διεκελευό- ῦρε, οὐδὲν ἧττον. ἐγὼ τε γὰρ ἢ μώρα πολλὰ διεκελευὸ 

δ΄, ΩΝ “ “ ο 2 

μὴν αὐτῷ οὕτω ποιεῖν, ὅπως σοι φίλος ἄξιος λόγου 
'»Ἅ 5.0 ὦ - ἴω 3 , “ 7 

φανείη" αὐτὸς τε οἰδ᾽ ὅτι οὗτος οὐ τοῦτο ἐνενόει ὃ τι πεί- 
Ν ἌΤΑΝ , Ζ Ν ΟΥ 

σοιτο, ἀλλὰ τί ἂν ποιῆσας σοι χαρίσαιτο. καὶ γὰρ οὖν, 
35, Χ Ἁ ’ Ψ εὐ δϑς 3. 

ἐφη, αὐτὸς μὲν ἀμέμπτως τετελεύτηκεν, ἐγὼ δ᾽ ἡ παρακε- 
Ἅ “- ν ΄- , ων 

11 λευομένη ζῶσα παρακάθημαι. καὶ ὁ Κῦρος χρόνον μέν [4] 
ἴω 7 57 Ἁ » » ᾽ 

τινα σιωπῇ κατεδάκρυσεν, ἔπειτα δὲ ἐφθέγξατο, ᾿Αλλ 
-“ Ἁ Ἂ ΤᾺ Υ͂ 3, Ν 4 Ψ ἴω 

οὗτος μὲν δὴ, ὦ γύναι, ἔχει τὸ κάλλιστον τέλος" νικῶν 
᾿, 7 Ἀν δὴ “ ΄- ῇ δ᾽ ΟΝ 

γὰρ τετελεύτηκε σὺ δὲ λαβοῦσα τοῖσδε ἐπικόσμει αὐτον 
΄- ὌΝ ΄“- “ εν 8: ᾿ φ ο ’ Ν. 

τοῖς παρ ἐμοῦ" παρὴν δὲ ὁ Γωβρύας καὶ ὁ Γαδάτας πολὺν 
ἐν ᾿ς 4 ͵ 357 4 ἢ ᾽, “ ΕΟ 

καὶ καλὸν κοσμον φέροντες" ἐπειτὰ ὃ, εφη, ἰσθι ὅτι οὐδὲ 
Ὑ, 5, ,ὔ΄ 3 εἶ "᾿ Χ “ ῳ , 

τάλλα ατιμος ἐσται, ἀλλὰ καὶ τὸ μνημα πολλοὶ χώσουσιν 
, ἘΠ ᾿Ξ 7 ἔκ ος Ν 

ἀξίως ἡμῶν καὶ ἐπισφαγήσεται αὐτῷ ὅσα εἰκὸς ἀνδρὶ 
» “ Ἂς Ἂ 3 7 ᾽ » 32᾽ » ΟΝ ', Ν 

19 ἀγαθῷ. καὶ συ δ, ἐφη: οὐκ ἔρημος ἐσει, ἀλλ᾽ ἐγὼ σε καὶ 
͵ ὔ -“ Ψ, “ 7ἷ , 

σωφροσύνης ἔνεκα καὶ πάσης ἀρετῆς καὶ τάλλα τιμήσω 
᾿ Χ “ “- 7ὔ Ἃ Ν ,ὕ 

καὶ συστήσω ὅστις ἀποκομιεῖ σε ὅποι ἂν αὐτὴ ἐθέλῃς" 
᾽ 2 Ἂ ἊἝ ἈΠῸ Ἃ Ν “ , 

μόνον, ἐφη, δήλωσον πρὸς ἐμὲ πρὸς ὅντινα χρήζεις κομι- 
τι ἀν δα ΄ 53 πὰ δ κ , "7 53 Ὡς 

σθῆναι. καὶ ἡ [[αἀνθεια εἶπεν, ᾿Αλλὰ θαρρει, ἔφη, ὦ Κῦρε, 

ἐδεξιώσατο Ὁ. ἡ--ἐπηκ. Ηδτηορ. νΟ]. 3, Ρ. 345» ὃ. ..γ. δὲ] 
γ. δὴ α. δὴ] τὴν χεῖρα Ὁ τὴν χεῖρα "1 καὶ 841. ἃ τη’. Τ΄. 
1ο. δεῖ] δὴ Ὁ. ργ. λόγου φανείη] γενήσοιτο |). ἐννενόει (. ὃὅ τι] τί Ὁ. 
πήσοιτο Ο. οἱ Δ. ποὴ ἸΙααθῦ ΡΓ. 8 Οὐ. σοι ποιήσας Ὠ. χαρίσοιτο Α.Ο. 
ἀπέμπτως (ὐ- οὐτε: σόν. τ. 11. γωβρίας ἃ. ὁ οτη. Α. γαδάτης 10. 
ὅτι] ὡς α. ΓΑΡΥῚ τὰ ἄλλα. ὑμῶν 12. οὐκ ἔρημος (α. τηρ.1 
ΤΑῚ ἔσῃ. ἀποκοσμίσει Δ. ἀποκομίσει ἃ. αὐτὴ 10. ρτ. χρήζεις 
ἂν χρήζῃς Ὁ. κοσμιθῆναι Α. 12. πανθία 1). 

Ἦλθε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ “Θηβαίου Τειρεσίαο 
χρύσεον σκῆπτρον ἔχων. ΘΌΡἢ. ΡὨ]]. 
712: Ὦ μελέα ψυχὰ, ὃς---ἥσθη οοπΐονί 
Ἡ ου]οἱη. 

1ο. ποιεῖν  ΟΥ1580 οὕτω Βαρτᾶ 6, 2, 
18: Ὡς ἂν ἀσφαλέστατα εἰδείην ὁπό- 
σον τὸ στράτευμά ἐστιν ἐποίουν" 86- 
αἰΐο 10. 28: Οὕτω ποίει ὅπως τὰ ζεύγη--- 
ἕψεται. ΒΟῊΝ, Μώρα διίεοιηῃ ροίι5 
αιι8π| μωρὰ, ιτιΐ ΒΕΙΠΊΡΟΙ τὶ Χεη,, 

ΒΟ μά πιΠ| ΕἸχὶ δα Απαῦ. 7, 6, 21. 
ὃ τι πείσοιτο] ΑΠΔΡ. 3,1, 41: ἽΕΙ» 

δέ τις αὐτῶν τρέψῃ τὰς γνώμας, ὡς μὴ 
τοῦτο μόνον ἐννοῶνται, τί πείσονται, 
» ιὰ Ν , ΄ ᾿ 5 Ἢ) 

ἀλλὰ καὶ τί ποιήσουσι, πολὺ εὐθυμότε- 
ροι ἔσονται. ΗΠΤΟΗ. 

11. σιωπῇ ὭΡΑ ἡλὰ δ ἔπειτα δὲ 
ἐφθέγξατο) ὑΥ πα: 1 2} Ζ “Πρῶτον 
μὲν ἐδάκρυε πολὺν ἤΕῈ ἑστὼς--εἶτα 
δὲ ἔλεξε τοιάδε. 

Ζ 
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Ἁ 

13 οὐ μή σε κρύψω πρὸς ὅντινα βούλομαι ἀφικέσθαι. ὁ μὲν [5] 

δὴ ταῦτ᾽ εἰπὼν ἄπει, «κατοικτείρων τήν τε γυναῖκα οἵου 

ἀνδρὸς στέροιτο καὶ τὸν ἄνδρα οἵαν γυναῖκα καταλιπὼν 
3 9 »» ς οὐ Χ Ν Ν 5 ’ 7, 

οὐκέτ ὀψοῖιτο. ἡ δὲ γυνὴ τοὺς μὲν εὐνούχους ἐκέλευσεν 
» “ σ Ἅ Ὑ ΄ Δ 3 Ψ' ε ΄ 

ἀποστῆναι, ἕως ἂν, ἐφὴη, τον ἐγὼ ὀδύρωμαι ὡς βουλομαι" 
τῇ δὲ τροφῷ εἶπε παραμένειν, καὶ ἐπέταξεν αὐτῇ, ἐπειδὰν 

ἀποθάνῃ, περικαλύψαι αὐτήν τε καὶ τὸν ἄνδρα ὁ ἑνὶ ἱματίῳ. 
4} δὲ τροφὸς πολλὰ ϊ ἱκετεύουσα μὴ ποιεῖν τοῦτο, ἐπεὶ οὐδὲν 

ἤνυτε καὶ χαλεπαίνουσαν ἑώρα, ἐκάθητο κλάουσα. ἡ δὲ 
5 “ ΄ὔ ᾽’ὔ ἷ Ν 3 

ἀκινάκην πάλαι παρεσκευασμένη σῴφάττει ἑαυτὴν καὶ ἐπι- 
“ ΘΕῸΝ δ ’ ΄“ ἊΝἪ Ἂῳ Ἁ ξ “ δ 7 

θεῖσα ἐπὶ τὰ στέρνα τοῦ ἀνδρὸς τὴν ἑαυτῆς κεφαλὴν ἀπέ- 
τις Ἁ Ν "4 , Ζ 

θνησκεν. ἡ δὲ τροφὸς ἀνωλοφύρατο τε καὶ περιεκάλυπτεν 
ΒΩ “ ς Ζ » Ν - ς 7 

τ ἄμφω ὠσπερ ἡ [ἀνθεια ἐπέστειλεν. ὁ δὲ Κῦρος ὡς ἡσθετο [6] 
ΝΣ “ Ἂ » “ , ’ 

τὸ ἐργον τῆς γυναικὸς, ἐκπλαγεὶς ἱεται, εἰ τι δύναιτο βοη- 

θῆσαι. οἱ δὲ εὐνοῦχοι ἰδόντες τὸ γεγενημένον, τρεῖς ὄντες 
σπασάμενοι κἀκεῖνοι τοὺς ἀκινάκας ἀποσφάττονται οὗπερ 

᾿Ιγέταξεν αὐτοὺς ἑστηκότες. ὁ δὲ Κῦρος ὡς ἐπλησίασε τῷ 
΄ 5 , χ - κ ,ὕ 

πάθει, ἀγασθεὶς τε τὴν γυναῖκα καὶ κατολοφυραάμενος 

14. ἀπείη 1). ΡΥ... αὐ νἸἀοἴαγ. τήν τε] 
στέροιτο] Γλρυῖ στεροῖτο. οἵαν] οἵα οἱ 

ψ Βπν. Ἀ. οὐκέτ᾽] καὶ ὃν οὐκέτι 1). ἕως ἂν ἐγὼ ἔφη τοῦτον ὀδύρωμαι Ὦ. 
ὡς βούλομαι οἴη. Α.Μ.α. τπιρ. τ. αὐτήν τε] αὐτὴν ἐν δηΐθ 
ἑνὶ ααἃ. Α.Ο. οπί. Π). Τοῖσοβ Ηἰδί. 3. 04, ΖΟΠΑΓΙΓΔΒ. ἤνυτε͵ ἤνυε 
Α.α. ἤνυσε Ὁ. χαλεπαίνουσα Ἀ. ΓΔΡΥ] κλαίουσα. ἀκινάκιν 1). 
ῬΓ. παρεσκευασμένη Ο. παρασκευασαμένη Α.α., ααὶ ἢϊο τηρ΄. σφαγὴ παν-- 
θείας. παρεσκευασμένον σπασαμένη τοῦ ᾿ἀνδρὸς Ροϑί κεφαλὴν α. 
πανθία Ὀ. ἐπέστελλεν Α.6Ε., 56 Ὦ1Ο ΘΟΙΤ. ἴῃ ἐ. 15. ἵεται Α.Ε. 
ἴετο 1). ΡΥ. ἵετο 9). ΟΟΥΥ. γεγεννημένον α. καὶ ἐκεῖνοι Ὁ. 17. Δηΐθ 
ὁ δὲ κῦρος ἀΕ]6ν] καὶ νῦν τὸ μνῆμα μέχρι (τοῦ νῦν 864, Ε΄. τηρ. τ. 1...) τῶν εὐνού- 
χὼν. κεχῶσθαι (κεχρῶσθαι 1). ,κεχθῶσθαι 1,.) λέγεται (λέγουσι Ρ. .)" καὶ ἐπὶ μὲν 
τῇ ἄνω στήλῃ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς ἐπιγεγράφθαι φασὶ τὰ ὀνόματα, Σύρια 
(σύρεια Α.α.) γράμματα, κάτω δὲ εἶναι τρεῖς λέγουσι στήλας (καὶ τῶνδε εἶναι 
τρεῖς στήλας λέγουσι 1).) καὶ ἐπιγεγράφθαι σκηπτούχων (εὐνούχων Ρ.). 

ὅντινα] ὃ ὅντινα ἐγὼ 10. 
τὴν ἷ,. οἵου---γυναῖκα ΟΠΙ. ". 

692: ᾿Ξυνθέντε τὸ πρᾶγμα δύ᾽ ὄντε ἑνὶ] ῬΥΘΡΟΒΙΠΟΠΘΠ τηοτθ Βγζδη- 
ἐσπουδάκατον. πο ἃααΙΐ Ῥοῖζεβ Η:8ι. 2, 980: Σῶον 

ἐφεῦρον τὸν νεκρὸν τῆς γυναικὸς ἐκείνης 
ἐν ἱματίῳ χρυσεργεῖ συμπεριεσταλμέ- 
»ῸΨ, ααὶ Πς 794: Ἕνὶ συμπεριστεῖλαί 
τε καὶ κρύψαι ἱματίῳ. ΤᾺ 6ΠῚ 701 861- 
ναὺ ὡς βούλομαι. 

ἤνυτε] ΑἸΙΘμδπ ἃ Χϑπορμομηία ἴου- 
τηϑιη ἀνύειν [ΟἸ]πππΐ ΠΌΤ] 1, 6, 5: 

15. τρεῖς ὄντες] Ῥανθοὶρὶ ἃ ὧν ΟἸΠῚ 
εἷς ἙΟὨ] ΠΟΙ ΘΧΘΙΏΡΙἃ ν. ἴῃ Τἢ68. 
δίοθρῃ. ν. Εἷς, Ρ. 286 1). αν. Ιοῃ. 
ΕΙΘ: Χαίρομεν" σὺ δ᾽ εὖ φρόνει γε, καὶ 
ΕΣ πράξομεν. ΑΥΙΒίορἢ. Ν᾽ 6Βρ. 

ἔταξεν) Ῥαπίμθᾶ. 
17. ΑΡβυγάππ) γϑοθηί]ου 8 Οὐ οι] 

Δα απηθηΐατη, ἴῃ απο θιηθηθδηῖο οἱ 
ἴῃ Ἰοσιατη ΔΡ ΟΥΘ ΠῚ {ΓΔ Βἴθυθ 0 ἔτιι8- 
{τὰ ΙΔ θοτασαηΐ θαϊΐουοθ, [ογίαϑθϑθθ Π6 
Ζομδγαβ σαϊάρθιη οἱ “ΖοῦΖθβ ΒΑΡ ΙΟΥ πηΐ, 
Πα ΙΠη Ζο;δΙ5 ἰΐα : Καὶ οἱ εὐνοῦχοι 
γνόντες τὸ γεγενημένον τρεῖς ὄντες 

σπασάμενοι τοὺς ἀκινᾶκας ̓ σφάττονται. 
ὁ δὲ Κῦρος ὡς ἤσθετο τὸ ἔργον τῆς γυ- 
ναικὸς, ἠγάσθη τε αὐτὴν καὶ κατωλοφύ- 
ρατο, καὶ μνῆμα αὐτοῖς ἔχωσεν ὑπερμέ- 
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» ἐς ΑΕ Ν ῇ Ν Ό δον ᾽ 7 « Ἷ 

ἀπῃει: καὶ τούτων μὲν ἢ εἰκὸς ἐπεμεληθη ὡς τύχοιεν 
’ὔὕ ΄“ “ Ν Ἂ: “ [2 ᾿, » 7 

πάντων τῶν καλῶν, καὶ τὸ μνῆμα ὑπερμέγεθες ἐχωσθη, 
ὡς φασιν. 

ΚΕΦ. Δ. 

ΩΣ ᾿ “ ΄ ς “ ΄- 

Εἰκ δὲ τούτου στασιάζοντες οἱ Κᾶρες καὶ πολεμοῦντες 
Ἅ δ, Υ̓́ Ν 7’ 7 3 5 ΄σ 

πρὸς ἀλλήλους, ἅτε τὰς οἰκήσεις ἔχοντες ἐν ἐχυροῖς χω- 
βίοις, ἑκάτεροι ἐπεκαλοῦντο τὸν Κῦρον. ὁ δὲ Κῦρος. αὐτὸς 
μὲν μένων ἐν Σάρδεσι μηχανὰς ἐποιεῖτο καὶ κριοὺς, ὡς τῶν 
μὴ πειθομένων ἐρείψων τὰ τείχη, ᾿Αδούσιον δὲ ἄνδρα 

,7ὔ δ 7 Ἷ: 

Πέρσην καὶ τἄλλα οὐκ ἀφρονα οὐδ᾽ ἀπόλεμον, καὶ πάνυ 
» "ἢ Ν᾿ ΄, Υ͂ 

δὴ εὔχαριν, πέμπει ἐπὶ τὴν Καρίαν, στράτευμα δούς" καὶ 
Κίλικες δὲ καὶ Κύπριοι πάνυ προθύμως αὐτῷ συνεστρά- 

Ἐ; “ 5Ξ.ΚΨΚ ΄ , ’ 

“τευσαν. ὧν ἕνεκα οὐδ᾽ ἔπεμψε πώποτε Πέρσην σατράπην 
3, ,Ἅ 5 Ψ » » ", "] “- ϑκ ΄ 

οὔτε Κιλίκων οὗτε ζυπρίων, ἀλλ᾽ ἤρκουν αὐτῷ αεὶ οἱ 
» Ἂ Ψ δ ’ Ψ Ἂ τ Ν 

ἐπιχώριοι βασιλεύοντες" δασμὸν μέντοι ἐλάμβανε καὶ 
« Α 

3 στρατιᾶς ὁπότε δέοιτο “πήγγελλεν αὐτοῖς. ὃ ἐ ᾿Αδούσιος 
ἄγων τὸ στράτευμα ἐπὶ τὴν Ἰζαρίαν ἦλθε, καὶ ἀπ᾿ ἀμφο- 

τύχοιεν] τύχοιε α. ΡΥ. 1. κᾶρες] περὶ καρῶν Ὦ). τηρ', δὲ] δ᾽ αὖ Ὁ. 
μὲν οἵη. Α. μὴ οτι. Δ. ἐρείψων) καταρίψων Ὥ, (α]θίο βιιρθνῦ τὰ 
ΘΥαν]. ἐν ἀὐε μὴ» Δ ΕΣ. συνεστρατεύσαντο 2. οὔτε κιλίκων 
Ροϑβῦύ κυπρίων 1). κυλίκων ἃ. ἤκουν (α. ΡΓ. αἰεὶ ἃ.α. στρατείας 
Α.σ. ἐπήγγελεν Ὁ). 4. καδούσιος Α.Γ. ἢϊς οἵ ἱπῖτα. ἀπ᾽ οτη. Ὁ. 

γεθες θάψας αὐτοὺς μεγαλοπρεπῶς. 
Οἱ 51 σοΉ51}10 νοῦθα 1116 ρυϑοίθυτη]β1ύ, 
ταὶ γαπὴ φαοα δουπάθπη ΤΟδηη68 ᾿1Ζοί- 
28 Η]Βίου. 3, 709. ΠΟῚ ΠηΔΡῚ8 ῬΔΓΙΟΠΘΙΩ 
Βαρυϊ : Ἢ δὲ τροφὸς μετ᾽ ὀδυρμῶν 
συγκρύψασα ἐκείνους καὶ ἑαυτὴν ἀπέ- 
σφαξε τῶν δεσποτῶν τῷ πένθει, καὶ 
τρεῖς εὐνοῦχοι σὺν αὐτῇ πάντες αὖτο- 
χειρίᾳ τὸν βίον ἐξεμέτρησαν αὐτῶν 
δεσποίνης πόθῳ ἐν ᾧπερ τόπῳ τὸ δεινὸν 
εἶδον ἐκεῖνο πάθος. μαθὼν δ᾽ ὁ Κῦρος 
τὸ συμβὰν καὶ παρελθὼν ἐκεῖσε καὶ 
ἀγασθεὶς τὸ γύναιον καὶ περισσὰ θρη- 
νήσας ἐκόσμησεν οἷς “ἔπρεπεν ἐκείνους 
ἐνταφίοις, θυσίαις καὶ ἀγάλμασι, τεμέ- 
νεσιν (411π| ΠΠΌ6Γ σκευάσμασιν) ὡραίοις. 
ΙΧ δυίΐοθτη τοίουῦ ααθυοσα αἰγαπῈ 48] 
118 Δ1α1α1ῦ τθαρϑθ βου ρου ᾿ηθρύστη 
17 μέχρι τῶν εὐνούχων δἃῃῃ τηδ Πα 
Ἰαϊθαί 51111}186 411816 4; 3, 7. ποίαν Γη118 
Ἰὴ μέχρι ῬΤῸ μὴ χεῖρον. 

σκηπτούχων) [ΘἸΠοΪάντι5 Ραπαβδοί, 
ΤῈ. Ἴ ΓΟ. 6. 172. 199, ΘΟΥ̓́ΔΙΏ 86 ν]- 
1586 αἷὖ ΟΡΟΙῚ δα ροτίατῃ Οβιη ΘΔ. 

ΘΠ ΟΠΟΒ ἴῃ 1118 Θ᾽] ΓΔ] 5ουᾶϊο 616 
ΒΟΘΡΊΓΙΡΘΙΟΒ, ΤΏΟΥΘ (6 Ῥευβϑὶβ πος δῃ- 
ΧΟ Ββιηο ἃ γοὶΒ ἀδυτραΐο. Ἃο- 
βίδῃϊ 6ῃ1ΠῈῚ βοθρίχα, αἸρηϊαί5 οἱ οὔ- 
ΟἸΟΥΆΤΩ ᾿ἸηΒΙρη1δ, τῷ ἀρ ἘΒοΙηδποβ 
ἴαβοβϑ, ἀρ (ἀὐθθοοβ ᾿προγαίου β γ6- 
σοηδοσοθ Ὀδοαϊοβ. ΗἩΠΤΟΗ. . 
Ἰηΐγα 8, 1, 538; 2.15; 4.2. Απδῦ.1, 
ὅ,τι; ὃ, 28. Ριοίοβ ὀχ ῃιροῦ θη 
αρυὰ Καὶ Ῥουγίεγ Τγαυοῖβ ἔπι εογρία, 
Ῥεγϑία οἷο. ν0]. 2, Ρ. 125. ἴΔ}0. 58, 
γ0]. 1, Ρ". 707 Ἰηβοχίδ. 

1. ᾿Αδούσιον͵ Οοηΐ. 8, 6,7. 
Κᾶρες] Οὐπΐ, Ποτιοᾶοι 1, τύ2--- 

177. Οὐδγαπ Γ65 ΟὈϊΐογ ἰορι Χοπο- 
ῬΠΟη ; π66 τὐθιαηὶ ΠΟΠΊΪη8 ΡΟΠΘΙ6 δή 
ΤΘΙῺ ῬΘΙΓΠΘΙΘ οχὶδύπηαραί. 5ΟΗΝ, 

2. δασμὸν] Ηετοάοίιπι8 9, 80 5. {τ1- 
Ὀυΐα οοτίδ 400 το Η γϑίαβριβ ἀθπλατη 
᾿ηρογαΐα, 411 ρῥγορίοτθα κάπηλος 5ὶ 
γοοδῖτιβ, ΘΒ ΟΥὐτὸῸ οὐ (ὑδιηῦγβθ δῶρα 
τἀηΐαχη ΟὈ]αία ταις. ΦΙΤΙΝ, (ὐηΐ. 
Ἰηἶτα 8, 6, 8. 
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» ΄σ σι “ Ν Ἀ -" 

τέρων τῶν Καρῶν παρῆσαν πρὸς αὐτὸν ἐτοιμοι ὄντες 
Ψ, Ἁ 7 κ “΄“. ΄- ͵ 

δέχεσθαι εἰς τὰ τείχη ἐπὶ κακῷ τῶν ἀντιστασιαζόντων᾽ ὁ [2] 
7ὔ Ἂ Ἂ 

᾿Αδούσιος πρὸς ἀμφοτέρους ταὐτὰ ἐποίει" δικαιότερά τε 
5) 7ὔ "4 «ς Ψ, ψ΄' σ΄ 7 

εφη λέγειν τούτους ὁποτέροις διαλέγοιτο, λαθεῖν τε ἐφη 

δεῖν τοὺς ἐναντίους φίλους σφᾶς γενομένους, ὡς δὴ οὕτως 
ἂν μᾶλλον ἐπιπεσὼν ἀπαρασκεύοις τοῖς ἐναντίοις. πιστὰ 
δ᾽ ἠξίου γενέσθαι, καὶ τοὺς μὲν ἵζᾶρας ὀμόσαι ἀδόλως τε 
δέξεσθαι εἰς τὰ τεί ἃς καὶ ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῷ Κυ ὶ σθαι εἰς τὰ τείχη σφᾶς καὶ ἐπ ἀγαθῷ τῷ Κύρου καὶ 

΄- 3. Ν 5 7 , 5 ἡ 3 ’ὔ 5 Ν 

Περσῶν: αὐτὸς δὲ ὀμόσαι θελειν ἀδόλως εἰσιέναι εἰς τὰ 
7 ΄“ ἴω “Α “ ἃ ͵ 

4τείχη καὶ ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῶν δεχομένων. ταῦτα δὲ ποιῆσας [3] 
᾽ὔ ψ' 7, ᾽ὔ φᾷ Χ Χ 

ἀμφοτέροις λάθρᾳ ἑκατέρων νύκτα συνέθετο τὴν αὐτὴν, καὶ 
Ζ Ε Ῥ,; Ν ΄, Χ [4 

ἐν ταύτῃ εἰσήλατο εἰς τὰ τείχη καὶ παρέλαβε τὰ ἐρύματα 
ἀμφοτέρων. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ καθεζόμενος εἰς τὸ μέσον 
σὺν τῇ στρατιᾷ ἐκάλεσεν ἑκατέρων τοὺς ἐπικαιρίους. οἱ δὲ 
ἰδόντες ἀλλήλους ἠχθέσθησαν, νομίζοντες ἐξηπατῆσθαι 
» Τὰ «ς ᾿ς 3 7 ΒΥ 7 

5 ἀμφότεροι. ο μέντοι Αδούσιος ἔλεξε τοιάδε: ᾿Βγὼ ὑμῖν, 
ὡ ἄνδρες, ὦμοσα ἀδόλως εἰσιέναι εἰς τὰ τείχη καὶ ἐπ᾽ 
ἀγαθῷ τῶν δεχομένων. εἰ μὲν οὖν ἀπολῶ ὁποτέρους ὑμῶν, 

7 ΣΝ ἊΣ 9 “ - Ἃ ᾿ 4΄ ἘΝ 

νομίζω ἐπὶ κακῷ εἰσεληλυθεναι Καρῶν" ἣν δὲ εἰρηνην ὑμῖν 

ποιήσω καὶ ἀσφάλειαν ἐργάζεσθαι ἀμφοτέροις. τὴν γῆν, 
᾽ 

νομίζω ὑ ὑμίν ἐπ᾿ ἀγαθῷ παρεῖναι. νῦν οὖν χρὴ ἀπὸ τῆσδε 
τῆς ἡμέρας ἐπιμίγνυσθαί τε ἀλλήλοις φιλικώς, ἐργάζεσθαί 
τε τὴν γ}}) ἀδεῶς, διδόναι τε τέκνα καὶ λαμβάνειν παρ᾽ 
ἀλλήλων" ἢν δὲ παρὰ ταῦτα ἀδικεῖν τις ἐπιχειρῇ, τούτοις 

΄- 7 ἂν [ ΄σ Ψ 5 , » ; 7 

6 ἀῦρος τε καὶ ἡμεῖς πολέμιοι ἐσόμεθα. ἐκ τούτου πύυλαι[4] 

ταῦτα ΔΑ... τὰ αὐτὰ 1). Οὐττοχὶῦ (ὑαβία]]ο. 
τε] δ᾽ 19. διελέγετο )., 568 αλέγοιτο ἴηρ.. αδα. Ώ. φίλους 10. τηρ΄. οδ4. τη. 
οὕτως μᾶλλον Α. οὕτω μᾶλλον ἃ. ὁμόσε (α. ΠΟΥ̓Γ. 8... ΤΡ Υ] δέξασθαι. 
σφᾶς ροβί ἀγαθῷ 10. τῷ] τοῦ 10. οἱ 4] τοῦ---ἀγαθῷ τηρ.. τ. (ὰ., 0] ὁμόσαι 
Βρ  γῖῦα Δι Ισο δῇ ε 8. αι, οἵ ἰέναι ῬΙῸ εἰσέναι. 4. εἰσήλατο] εἰσῆλθεν 10. 
σὺν τῇ ] τῇ οἵα. ἃ. Ἢ ὡς (ἃ ΘΟ. 8ὺν. νομίσαντες 1). 5. καδού- 
σιος Α.Κα. ἔλεξε] εἰς μέσον ἔλεξε 1). ὦμοσα ὦ ἄνδρες 10. εἰ “μὲν οὖν] 

ἀντιστ.] ἀ ἄντι 5. Υ. Θαα, τη. Δ. 

εἶπεν Α.Ὁ. ρζΓ. εἴπερ οὖν (. ςοτγ. 
οὖν] δὲ 5.ν.γτ. (α. ] 

3. δέξεσθαι)] Θυοά αἰϊχὶ ρτοῖ. δὰ 
Απδ). Ρ. ΧΙ 8. ΔουΊδίοϑ 1ῃ ἸΟΟῚ8. Ππι- 
Ἰαβιηο αι! οχίριιθθ νῈ] ρούϊιι8 Ὠ1]]|11|8 
6556. ΠαδθΙ, οδα!ϊῦ ἴῃ πτιης ἰοοιτη, 11}}] 
δέξεσθαι Η οΥ]ΘῚ 1118. 

ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῷ Κύρου] ΡΙαΐο Ρο]. Ρ. 
203 Β : ᾽Αν μόνον ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῷ τῶν 
σωμάτων. 

καρῶν] καιρῷ Α. α. ΡΓ. καιρῶν Ι,. θ᾿. 

ἐσόμεθα πολέμιοι ἃ. 

4. εἰσήλατο] ϑ΄:πη116 πος ΠΟΘ ΟΥΪ 10, 
πρὶ Ἐξεπήδησε μετὰ πεντήκονθ᾽ ἱπ- 
πέων. ΝΥεο αἰδβίσηι!θ Π]πὰ Ἀθη. Η]βύ. 
αΥ. 5,1, 21: Ἦσαν δέ τινες οἱ καὶ ἐκ- 

πηδήσαντες εἰς τὸ Δεῖγμα ἐμπόρους τέ 
τίνας καὶ ναυκλήρους εἰς τὰς ναῦς εἰσή- 
νεγκαν. 

5. ὁποτέρους] Υ΄. δὰ 2, 2, 22. 
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᾿ “ ΚῚ “- “- ᾿ 

μὲν ἀνεῴγμεναι ἦσαν τῶν τειχῶν, μεσταὶ δὲ αἱ ὁδοὶ πο- 
ρευομένων παρ᾽ ἀλλήλους, μεστοὶ δὲ οἱ χῶροι ἐργαζο- 
μένων" ἑορτὰς δὲ κοινῇ ἦγον, εἰρήνης δὲ καὶ εὐφροσύνης 

7 πάντα πλέα ἦν. ἐν δὲ τούτῳ ἧκον οἱ παρὰ Κύρου ἐ ἐρωτῶν- 
τες εἴ τι στρατιᾶς προσδέοιτο ἢ μηχανημάτων' ὁ δὲ 
᾿Αδούσιος ἀπεκρίνατο. ὅτι καὶ τῇ παρούσῃ ἔχειν ἀλλαχόσε 
χρῆσθαι στρατιᾷ" καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἀπῆγε τὸ στρά- 
τευμα, φρουροὺς ἐν ταῖς ἄκραις καταλιπών. οἱ δὲ Κᾶρες 
ἱκέτευον μένειν αὐτόν: ἐπεὶ δὲ οὐκ ἤθελε, προσέπεμψαν 
πρὸς Κῦρον δεόμενοι πέμψαι ᾿Αδούσιον σφίσι σα- 

κὰ 

τραπήν. 
Ν “- , ’ὔ Ἅ ’, 

8 ὍὋὉΟ δὲ Κῦρος ἐν τούτῳ ἀπεστάλκει Ὕστάσπαν στρα- 
327 8 κς Η Ἂ ἊΝ 4 Ἷ, 5 ἣν 

τευμα ἄγοντα ἐπὶ Φρυγίαν τὴν περὶ ᾷλλησποντον. ἐπεὶ 
Ὁ 3 , ΄ Ν. ς 

δ᾽ ἧκεν ὁ ᾿Αδούσιος, μετάγειν αὐτὸν ἐκέλευσεν ἥπερ ὃ 
ε Ψ “ σ“ - )ὔ “ιε ΄, 

Ὑστάσπας προῴχετο, ὅπως μᾶλλον πείθοιντο τῷ Ὑστα- 
Ἷ ΒΩ 7 , ς Χ 53 

οσπᾳ, ἀκούσαντες ἄλλο στράτευμα προσιὸν. οἱ μεν οὖν 
σ ΄ σι Ν ΄ - 

Ἑλληνες οἱ ἐπὶ θαλαττῃ οἰκοῦντες πολλὰ δόντες δῶρα τ ἱ 
’ὔ “ Ἁ δ "Ν ΄ Χ ἊΝ 

διεπράξαντο ὥστε εἰς μὲν τὰ τείχη βαρβάρους μὴ δέ- 
Ν Ἁ 3 Ψ Ν 2 σ“ “- 

χεσθαι, δασμὸν δὲ ἀποφέρειν καὶ στρατεύειν ὅποι κῦρος 
5 ᾿" Έ ΝἾ “- “ Ν ᾽’, 

τιοἐπαγγέλλοι. ὁ δὲ τῶν Φρυγῶν βασιλεὺς παρεσκευάζετο 
Ἁ ἐᾷ Ν Ν ΄ 4 

μὲν ὡς καθέξων τὰ ἐρυμνὰ καὶ οὐ πεισόμενος καὶ παρήγ- 

[5] 

6. παρ᾽] ἐ ἐπ᾿ Ὦ, πάντα) τὰ πάντα 1). 7. ἧκον οἱ παρὰ κύρου]) παρὰ 
κύρῳ ἧκον 10. στρατείας Α.Ο. καδούσιος οἷ τηἴτα καδούσιον Α.Ὁ. 
ἔχειν] ἐξείη, αἱ νἱἀοίαν, Π)., οοττ. ἴπ Πζοτῖβ ροβὲ ἕξ, χαδο ΡΥ. ἔογίδββθ ἔαθγαηΐ 
ἤει. ἄλλοσε . στρατείᾳ Ἀ.α. προσέπεμψαν] συνέπεμψαν Ὦ. 8:. Ὑ. Γ΄ 
α. πρὸς] πρὸς τὸν 0. πέμψαι Ῥοϑί σφῖσιν ;. σφῖσι Δ. ὃ, ὑστά- 
σπην Δ.1).α. ΡεΥ α Ζοπδῖδβ Ρ. τύ3 Ο. περὶ] ἐπὶ Α.α. Ζοπ. δ᾽ οπ. 1η1|0 
ψΘΡΒ5 1). καδούσιος Δ.α. ὑστάσπης Α.Ε. ο΄ τηοχ ὑστάσπη. ἀκούον- 
τες Ὁ. 9. πολλὰ δῶρα διδόντες 1). ἀποφέρειν οπεαβΒ. [ΔὈΥ] 
ὑποφέρειν. ὅπῃ Ὦ. ἐπαγγέλοι Α. 1Ο. παρήγγελλεν ΔΑ... 

η. ὅτι---ἔχειν] Ν'. δα 2, 4, 15. 
ἀλλαχόσε ἱπηργοθαίθγη Μαυαι Ῥ. 

ΤΙ, ἰδηαιδηη ΥΘΟΘΗΓΙΟΙΒ ΑὐΟΊΒΙΩΙ, 
ῃϊο 80 ΠΠΡγΑΙ115. Π]δίτιη νἱἀθίαγ αὖ 
ἀλλαχῇ ῬῖῸὸ ἄλλῃ ἴῃ αἀδίθυοσθβ ΑΠΔ0. 

7. 3» 47» αυοὰ 5, 3, 59 οχ )., αυἱ 
ἄλλῃ μάχῃ Ῥτο ἀλλαχῇ τοβϑυθιθη τη 
ΘΟὨἾΘΟΙ ΒΌΡΙ, αααπιτ 60. ἀπο Ἰοοο Χο- 
ΠΟΡΠΟΗΪΒ 810 ἄλλοτε ἀλλαχῇ, ΘΘΙΘΓΙ5 
οἸηηῖθυ8 ἄλλῃ. ΕΠ αασπὰ ΑΠΔΌ. 2. 
6, 4, ἄλλῃ 510 1ῃ τηϑ]]ουθυ5 ΡιῸ ἀλλα- 
χοῦ, ΠΙΠ11Ο σουοτα διιηΐ σθίογα ἢᾶ- 
ὙΠ [ΟΥ̓ΠΊΔΤΙπὶ ΘΧθ ρα Ἡ.. Εν, 2, 3, 
20, 0ὉΌΪ ἀλλαχοῦ, οἴϑι1 πος οϑῦ ἀρπῆ 
ϑορῃ. (Πα. (]. 43. .Ὁ] παρ᾽ ἄλλοις 

Ροηϊῦ 3'0Π0].. αὖ οἴδιῃ ἄλλοισιν ἸοσΌΤη 
δ )ογθῦ, (ὑθπ,. 1, 4.5 12, ὉἈΌῚ ἀλλαχῇ. 
ΝΗ] οηΐπὶ [816 ἀρυᾷ “ΠΟΥ ΑἸ άθμη, 
ΡΙαΐοπθιη 8ΠΟΒα 6 1111π|8 δοία!]8. 

ὃ. τὴν περὶ Ἑλλήσποντον) τὴν παρ᾽ 
Ἕλλήσποντον 4.2, 80: 8, 6, 7, απ 
πρὸς “Ἑλλησπόντῳ 2, 1. 5 510 1 Τ16]10- 
ΤΊθιι5 ῬΓῸ παρ᾽ Ἑλλήσποντον. 1 {{ }Ὶ 0} 
᾿οο Τη8]1Π| αδηη περί. 

9. στρατεύειν) ΝΙΒΙ πὶς ἀποαιθ 
ΒΟΥ θΘηπη συστρατεύειν. τι, 5,1, 1Ο, 
οὕ 5806 ν6] ἂρ Χοπορῃοηΐθμ 1118- 
[στη 5 ΡΙΘχ ΡΥῸ οομηροβιίο. (οηΐ, 
ααιΐθ ὅθ (ὐγεθοὶβ, δ]ατη 6, 2, ΤΟ Π16- 
τηογαῦβ, Ἐξ ογοάοῦ. 1, τύο 5. 
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γειλεν οὕτως" ἐπεὶ δὲ ἀφίσταντο αὐτοῦ οἱ ὕπαρχοι καὶ 
ἔρημος ἐγίγνετο, τελευτῶν εἰς χεῖρας ἦλθεν Ὕστάσπᾳ ἐπὶ 
τῇ Κύρου δίκῃ. καὶ ὁ Ὑστάσπας καταλιπὼν ἐν ταῖς 
ἄκραις ἰσχυρὰς Περσῶν φρουρὰς ἀπήει ἄγων σὺν τοῖς 

11 ἑαυτοῦ καὶ Φρυγῶν πολλοὺς ἱππέας καὶ πελταστάς. ὁ δὲ 
Κῦρος ἐπέστελλεν ᾿Αδουσίῳ συμμίξαντα πρὸς Ὑστάσπαν 

τοὺς μὲν ἑλομένους Φρυγῶν τὰ σφέτερα σὺν τοῖς ὅπλοις 
ἄγειν, τοὺς δ᾽ ἐπιθυμήσαντας πολεμεῖν τούτων ἀφελο- 
μένους τοὺς ἵππους καὶ τὰ ὅπλα σφενδόνας ἔχοντας 
πάντας κελεύειν ἔπεσθαι. 

12. Οὗτοι μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. Κῦρος δὲ ὡρμᾶτο ἐκ [6] 
Σάρδεων, φρουρὰν μὲν πεζὴν καταλιπὼν πολλὴν ἐν Σάρ- 
δεσι, Κροῖσον δὲ ἔχων, ἄγων δὲ πολλὰς ἁμάξας πολλῶν 
καὶ παντοδαπῶν χρημάτων. ἧκε δὲ καὶ ὁ “Κροῖσος γεῖ 
γραμμένα ἔχων ἀκριβῶς ὅ ὅσα ἐν ἑκάστῃ ἦν τῇ ἁμάξῃ: καὶ 
διδοὺς τῷ Κύρῳ τὰ γράμματα εἶπε, "Ταῦτ᾽, ἔφη, ἐ ἔχων, ὦ 

Κῦρε, εἴσει τὸν τέ σοι ὀρθῶς ἀποδιδόντα ὦ ἃ ἄγει καὶ τὸν 
13 μή. καὶ ὁ Κῦρος ἔλεξεν, ᾿Αλλὰ σὺ μὲν καλῶς ἐποίεις, ὦ 

Κροῖσε, προνοῶν" ἔμοιγε μέντοι ἄξουσι τὰ χρήματα οἵπερ 
καὶ ἔχειν αὐτὰ ἄξιοί εἰσιν" ὥστε ἤν τι καὶ κλέψωσι, τῶν 
ἑαυτῶν κλέψονται. καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἔδωκε τὰ γράμ- 
ματα τοῖς φίλοις καὶ τοῖς ἄρχουσιν, ὅπως εἰδεῖεν τῶν ἐπι- 

Ι4τρόπων οἵ τε σᾶ αὐτοῖς ἀποδιδοῖεν οἵ τε μή. ἦγε δὲ καὶ [7] 
Λυδῶν οὗς μὲν ἑώρα καλλωπιζομένους καὶ ὅπλοις καὶ 
ἵπποις καὶ ἅρμασι καὶ πάντα πειρωμένους ποιεῖν ὅ τι ᾧοντο 
αὐτῷ χαριεῖσθαι. τούτους μὲν σὺν τοῖς ὅπλοις" οὺς δὲ 
ἑώρα ἀχαρίτως ἑπομένους, τοὺς μὲν ἵππους αὐτῶν παρέ- 

ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ Α.6. ὑστάσπᾳ πηΐ. ὑστάσπας Α.}).6. ἀπείη ;. 
11. ἐπέστελλε ἀδουσίῳ 1). ἐπέστελλε ᾿καδουσίῳ Α.α. ὑστάσπην Ὁ). κ. πάν- 
τας 10. 12. ὁ δὲ κῦρος Ὁ. πεζὴν] περσικὴν 1). τὰ. ΘΟΥΥΤ. πολλὴν πεζὴν κι Μ. 
πολλὴν καταλιπὼν Π.(ἁ. πολλὰς] παπόλλας οὕ μ 5.ν. 68, ΤῊ. ἐν ἀμάξας 
Α.Ὁ. οὔ πιοχ ἀμάξη Α.Ὁ. ΡΥ. ὁ οπι. 1}. εἴσει] εἴση Ὁ. ἴσθι Α.α. 
12. ποιεῖς 1). προνοῶν ὦ κροῖσε 1). ἐμοίγε 1). τῶν] τὰ 8.ν.γ. (. 
ἑαυτοῦ Α.}Ὁ. οἵτε---οἴτε [εἴτε---εἴτε α. λΌτ] σῶα. 14. δὲ 58.ν.τ. Ὁ. 
καὶ ἵπποις καὶ ὅπλοις 9). ἀχαρίστως Ὠ).α. 85.ν.τ, δια ἴῃ ν. ἑαυτῷ 10. 

1ο. ἐπὶ τῇ Κύρου δίκῃ} Ταπάρην ἴη, ἔχων σὺν ἑαυτῷ ἄγοντα πλείστας ἁ ἁμά- 
ροϊοϑίαίονν Ἠγδίαδρ(δ. υϑηϊέ, εἰ 7ια- ξας μεστὰς πολλῶν καὶ παντοδαπῶν 
οἴη, 586 ρθηθ5 γψγιηη, αἱ νουϊΐ α- χρημάτων. 
γΠΘΓΆΥ 158. 5ΟΗΝ. 18. σῶα 1 σᾷ 50) θοη ΠῚ 6586 

12. ἄγων δὲ] Ζοπδᾶτὰβ μ᾿. 1659 (: ἀἀϊοίαμῃ ργοῖ. δα πὰ}. Ρ. ἰχ. 
ὋὉ δὲ Κῦρος ὡρμᾶτο ἐκ Σάρδεων φρου- 14. πάντα ὅ τι] Ν.. δα 5, 3. 50: 
ρὰν μὲν λιπὼν ἐν Σάρδεσι, Κροῖσον δ᾽ ἀχαρίτως] διυιῖααξ: ᾿Αχαρίστως᾽ Ξε- 
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᾿ δ “ ’ ͵7ὔ Ν 

δωκε Πέρσαις τοῖς πρώτοις συστρατευομένοις, τὰ δὲ ὅπλα 
΄ , ν 7, Ἐν » 

κατεκαυσε᾽ σφενδόνας δὲ καὶ τούτους ἠνάγκασεν ἐχοντας 
15 ἕπεσθαι. καὶ πάντας δὲ τοὺς ἀόπλους τῶν ὑποχειρίων γε- 

νομένων σφενδονᾶν ἠνάγκαζε μελετᾶν, νομίζων τοῦτο τὺ 
ὅπλον δουλικώτατον εἶναι: σὺν μὲν γὰρ ἄλλῃ δυνάμει 

΄ » "ὕ ᾽ ο » “- “- , 
μάλα ἐστιν ἔνθα ἰσχυρῶς ὠφελοῦσι σφενδονῆται παροὸν- 

» ἂ ᾿ ᾽ ε ε Ἀπ τὰ . Υ “ 
τες, αὐτοὶ δὲ καθ᾽ αὑτοὺς οὐδ᾽ ἂν οἱ πάντες σφενδονῆται 

, ΄ " , κ ᾿ 
μείνειαν πάνυ ὀλίγους ὁμόσε ἰόντας σὺν ὅπλοις ἀγχε- 

’ 

μάχοις. 
“.Ν Ἁ ν᾿ ΄σ Ἂ ἢ ΄ 

Ποίων δὲ τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνος κατεστρέψατο μεν Φᾧρύ- 
Ν “ ’ Α ᾿ 

γας τοὺς ἐν τῇ μεγάλῃ Φρυγίᾳ, κατεστρέψατο δὲ Καππα- 
δόκας, “ὑποχειρίους δ᾽ ἐποιήσατο ᾿Αραβίους. ἐξέπλησε δὲ 
ἀπὸ πάντων τούτων Περσῶν μὲν ἱππέας οὐ μεῖον τετρα- 
κισμυρίους, πολλοὺς δὲ ἵππους τῶν αἰχμαλώτων καὶ πᾶσι 

ι6 
[8] 

τοῖς συμμάχοις διέδωκε. καὶ πρὸς Βαβυλῶνα ἀφίκετο 
’ ᾿ ς ’ὔ Μ ᾿ᾷ Ἁ , 

παμπόλλους μὲν ἱππέας ἔχων, παμπόλλους δὲ τοξότας 
.Ἑ Ν ἤ π: ἠ 

καὶ ἀκοντιστὰς, σφενδονῆτας δὲ ἀναριθμητους. 

συστρατευσαμένοις ". Ῥ; 15. πάντα Α. ἠνάγκασεν Ὦ. δα ]ἀδ8 ν. 
Σφενδόνη, ὅ ὅτι Κῦρος τοὺς πολλοὺς τῶν Λυδῶν σφενδονᾶν ἐκέλευεν, ὡς τὸ ὅπλον 
τοῦτο ὃ. εἶναι νομίζων" σὺν---ἀγχεμάχοις. τοῦτο] τοῦ . ρε. τὸ οἵη. Ὁ. 
δουλικώτατον ῬΟ]]πΧ 3» 75: μάλα] μᾶλλον Ὁ. σφενδονηταὶ 1). ἢϊς οἱ 
Ἰηΐτγα, οἵ Ὀῃ. ἐσ. ἑαυτοὺς 16. προσιὼν α. ἐξέπλησε] 
ἐξώπλισε 0).Ὁ. 5. ν.γ. ΖομδΓΔΒ. δὲ οἴη. ἃ. μεῖον] ἢ ἢ 8. Τλι στ δι νον: 
οὐ μείους τετρακισμυρίων Η: Ῥ. οὐ μεῖον τετρακισμυρίων ΖΟΏΔΥΔ5. πταμ- 

πόλλους μὲν] μάλα πολλοὺς μὲν ). πολλοὺς μὲν ΖΟΠΑΙ88. ἀναρίθμους Α.Ὦ. 
Ζομαγαβ. 

όοο. ὅ0ΗΝ. 
16. ᾿Αραβίους 7 ΑΥΆρα5 ϑοθηϊίδδ 

Μεοβοροίδιηϊθ Ἰηΐθ]]Πριῖ, ἀθ αὐἰδὺδ 

νοφῶν᾽" Κῦρος δὲ ἦγε Δυδῶν αἰχμαλώ- 
τους, καὶ οὺς μὲν ἑώρα καλλωπιζομένους 
καὶ πειρωμένους αὐτῷ χαριεῖσθαι, τού- 
ΠΘὺς, εἴα σὺν τοῖς ὅπλοις" οὺς δὲ ἑώρα 

ἀχαρίστως ἐπιμένοντας, τούτων τοὺς 

ἵππους παρέδωκε τοῖς Πέρσαις, τὰ δὲ 
ὅπλα κατέκαυσεν. ϑε(ὶ ἀχαρίτως, φορά 
ἢϊς οδῦ ἡηγαΐ δ, 50Υ10581, τοῦ ὈΥΘΘΟΘΡῚ 
Ρυθῖ. δά Απαῦ. Ρ. χἢ. 

συστρατευομένοις ] Βιοούα. τηοηιϊῖῦ 
Δ διβκῖιβ οχ ΟὙ 18 ν ΥὈ18. το] 0 8 
Ῥουβαβ, ααϊθαβοαα ΟΥὐγῖιθ ΡΥ ΙΟΓΘΙῃ 
ΘΧΡΘαΙΠΟμ ΘΙ διιβοθροῦδί, ΠΟῺ ΤὨΪΠ1Β 
1Π|6]Π01 αὐδῖη ΒΕρρ]οιηθηΐιμη αὐυοά 
ἀοορββοσαί. σΓΟΗΝ, ιοϊζαν δυΐθπι 
συστρατευομένοις αἴ παρακελευομένη ἢ. 
3. 1ΟῸ, Π64Π6 Ορτ8 δοιϊδύο. 1)6 Ροῖ- 
Εἰ {ΠΠ1} γε το Ὁ: 59 19: 4 52.3.6. δὲ: 

15. δουλικώτατον͵] ὄΌΡΓΡα 2,1, 18, 
ἈΙΟΙ5. ΟΠ ἤδοῖ]ο αἸοιιαίπν ὅπλα ὑπη- 
ρετικά. Οὐοηΐ. τιδίαίῃ. δα 1]. Ν, 

ε »" ᾽ -“ 

Ὕψυος οὐ μεῖον εἴκοσιν ὀργυιῶν" 

ΑΠΔΌΔΒΙΒ 1, 5» 1, οὖ 7, 8, γ δύνα θο 
τύ, Ρ. 514. Αταιηίδηιβ 23.6. 50ΗΝ, 
ΑΗ; δ τ Εις 

ἐξέπλησε) Τα 5» 3; 24, ἱππέας ἐξε- 
πλήρωσεν. 5ΟΗΝ, 

οὐ μεῖον τετρακισμυρίους] δΊη6 ἢ 
ΤΠΘΠΟΥῈ5 Θἔδ τη 7. δ» 13: Ὥς “ἔχοντες 
τὰ ἐπιτήδεια πλέον εἴκοσιν ἐτῶν, οἱ 
Ραντη Ἡ. ὅτ. 5», 4: 66: Τενομένων 
τῶν πασῶν πλέον ἢ ἑβδομήκοντα. 
ΑπᾶΡ. 6, 4, 24: ᾿Αποκτείνουσι τῶν 
ἀνδρῶν οὐ μεῖον πεντακοσίους, τι] 
011 εϑί 65 δα ἤ. Οὐημη68β 10. 4 : 

ἡ. 1, 
27: Προσόδου οὔσης οὐ μεῖον χιλίων 
ταλάντων. Εἰ τ. 6,3. τό; δ. ἅ.. 
ΑἸΙὰ ν. ἴθ Τηο5. ϑ΄ἴορι. ν. Πολὺς, 
Ρ. 145106. 
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ΚΕΦ. ΚΕ. 

ϑ Ν Χ ν “ 5 ς “- 7 , 
Ἐπεὶ δὲ πρὸς Βαβυλῶνι ἣν ὁ ΚΑῦρος, περιέστησε μὲν 

σ΄“ Ἂς Χ ,,. : 74 ΒΥ ΣᾺΝ  ὰ 

πᾶν τὸ στράτευμα περὶ τὴν πόλιν, ἔπειτα αὐτὸς περιή- 
Ἃ Υ οἵ ἴω 7 ΄. 

λαυνε ἸσὩν πόλιν συν τοῖς φίλοις τε καὶ ἐπικαιρίοις τῶν 

2 συμμάχων. ἐπεὶ δὲ κατεθεάσατο τὰ τείχη, ἀπάγειν παρε- 
σκευάσατο τὴν στρατιὰν ἀπὸ τῆς πόλεως" ἐξελθὼν δέ τις 
αὐτόμολος εἶπεν ὅτι ἐπιτίθεσθαι μέλλοιεν αὐτῷ, ὑπότε 
ἀπάγοι τὸ στράτευμα: καταθεωμένοις γὰρ, ἔφη. αὐτοῖς 
ἀπὸ τοῦ τείχους ἀσθενὴς ἐδόκει εἶ εἰναι ἡ φάλαγξ. καὶ οὐδὲν 
θαυμαστὸν ἢν οὕτως ἔχειν: περὶ γὰρ πολὺ τεῖχος κυκλου- 

,ὕ 51 τ 3 5», 9. σα Χ ΄ ᾿ ᾿ ΄ 
μένους ἀνάγκὴ ἣν ἐπ ὀλίγων τὸ βάθος γενέσθαι τὴν φα- 

5 , 53 ΡΥ κ ᾿ ἿΝ ,ὕ 
3 λαγγα. ἀκούσας οὖν ὃ Κῦρος ταῦτα, στὰς κατὰ μέσον 
τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν παρήγγειλεν ἀπὸ 
τοῦ ἄκρου ἑκατέρωθεν. τοὺς ὁπλίτας ἀναπτύσσοντας τὴν 
φάλαγγα ἀπιέναι παρὰ τὸ ἑστηκὸς τοῦ στρατεύματος, ἕως 
γένοιτο ἑκατέρωθεν τὸ ἄκρον κατ᾽ αὐτὸν καὶ κατὰ τὸ 

4 μέσον. οὕτως οὖν ποιούντων οἵ τε μένοντες εὐθὺς θαρρα- 
΄ 3. 5. ᾽ς , Ν Ψ , νά 

λεώτεροι ἐγίγνοντο ἐπὶ διπλασίων τὸ βάθος γιγνομενοι, οἱ 
ΕἸΦΟΠΟῚ ΄ 7 ΄’ Ν Ν « ΄ 

τ᾽ ἀπιόντες ὡσαύτως θαρραλεώτεροι" εὐθὺς γὰρ οἱ μένον- 
3 9 ἘΨΎΝ - ἣν - 7, Ὁ ᾿ ἃ 

τες ἀντ αὐτῶν πρὸς τοῖς πολεμίοις ἐγίγνοντο. ἐπεὶ δὲ 

2. παρεσκευάζετο 1).Μ. 
ἀπάγει Ἀ. καταθεόμενος 
περὶ] πέριξ 1). ὀλίγων 
α. στρατείας. Α.(. 

καθ᾽ ἑαυτὸν 1). 

1. περὶ] τ πρῶτον περὶ 1).Μ. περὶ ἴῃ ταβ. α. 
τ α. αὐτόμολος αὐτῷ αὐτόμολος [). 
α.} εἶναι οἵη. α.Μ. φάλαξ }). Ῥι. 
"αἰ πτς, ἔμθτὶ ὀλίγον. 3: αὐτοῦ Λ.}). 
παρήγγελεν ΔΑ. παρήγγελλεν 1). ἀναπτύσοντας ἃ. ΡΓ. 
4. διπλάσιαν Α.Α. ἀντ᾽ Δ΄ τα Η οΥ ]61 188. 

2. ἐπιτίθεσθαι] ΒΔ ]ΟηΪΟ5. Ἔργ68- 
5]Ο ΘΙ. ΘΧ ὉΠ ἴβθειββθ, 866] ρσΌ]ο 
ν]οίοβ γοίογὶ ΗἩθτοῦ. ᾿, τοο. 506ΗΝ, 

περὶ πολὺ τεῖχος] ΒΟΠΙπῸ5 Ῥογ ἢ. 
ο. 56: ““ΒΑρυ]οη 105 οϑῦ ὅο 11]}1ἃ 
Ρᾶβϑιιαπη Οἰτοαϊπι. μαΐθηβ." Εὖ 118- 
ἄθιη ἴθγα νϑυ 15 Ρ]]η. 6, Ζό. Ἠροτο- 
ἀοίιι5 1, 178 [οττὴὰ τετράγωνον (αἰχ ὗ, 

οα]ὰ5 σαοα οί Ἰαὔτι5. 120 βδα]α, ὑοῦτι8 
ΔΙ] (15 480 1. 6. ὅο ταῖ}}1ἃ ρΡαβδιῖαπι, 
σοηίηθαί. ϑεα )10α. 2,7, 8260 νεὶ 
Δός. ϑίγαθο τό, Ρ. 738, 585. ροῃπυηΐ 
βίαια, ΠΠΤΟΗ. Οὐοηΐ. ΝΥ 6886]. δὰ 
Ἰ)ιοά. 

δχ ἑκατέρωθεν ᾿ϑλάθιη. Υὸ5. ρᾷι10 
Ῥοϑί ἤϊοτην ἐπεὶ πορευόμενοι ἑκατέρω- 

θεν συνῆψαν τὰ ἄκρα. ΒΟῊΝ, Οοηί. 
δαΐθιη (16 οὐπηὶ πος Ἰοςο 42---ἅ ᾿πποῦ. 
64. Τατὶο. δά Διλδηὶ δοῦ. νο]. 2, 
Ρ-. 267 5684.» Ζύο 866. 

ἀναπτύσσοντας] “Ἄἔιοννος γϑοΐθ 
Δαποηῖ νοι ἀναπτύσσειν ΟΝ 
6586. ἢϊς οωρίϊοαγο, 564 γορίϊοανο, γ6-- 
ρέϊογ, ἀνακάμπτειν, ἰ᾿δξ να οῦτι ἸΟύῖι8 
ἴῃ ΔΏΔ}). 1, 10, 9, ἴθι 6 γθρ]] ΟΠ Π6 
ΟΟΥ̓ Πα 6886, ΠῸΠ 66 ΘΧρΡ]ΟΔΙΟΠΘ. 
[τὰ (ὁ θαι. 12, 16, {Ππουὰςοὶ Δ αἸ8 
πτέρυγες ἐν γιγγλύμοις, ἰ. 6. ᾿ἸΠ00}}165, 
ΟΧϑουο οὐ δι ]αΐο ὈγδΟθϊο ἀΘδιρον 
ἈΡΘΙῚ οὐ Τρ] ατ], ἀναπτύσσεσθαι, 
οοπίνα αοιηϊδδο, ἃοϑοθηίογο οἱ ἐπι- 
κλείεσθαι ἀϊοιιταν, ΒΟῊΝ, 
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πορευόμενοι ἑκατέρωθεν συνῆψαν τὰ ἄκρα, ἔστησαν. ἰσχυ- 
ρότεροι γεγενημένοι, οἵ τε ἀπεληλυθότες διὰ τοὺς ἔμπρο- 
σθεν, οἵ τ᾽ ἔμπροσθεν διὰ τοὺς ὄπισθεν προσγεγενημένους. 

5 ἀναπτυχθείσης δ οὕτω τῆς φάλαγγος ἀνάγκη τοὺς πρώ- 

6 βραχυτέρα ἐγίγνετο ἀναδιπλουμένη. 

7 

τους ἀρίστους εἶναι καὶ τοὺς τελευταίους, ἐν μέσῳ δὲ τοὺς 
κακίστους τετάχθαι; ἡ δ᾽ οὕτως ἔχουσα τάξις καὶ πρὸς τὸ 
μάχεσθαι ἐδόκει εὖ παρεσκευάσθαι καὶ πρὸς τὸ μὴ φεύγειν. 
καὶ οἱ ἱππεῖς δὲ καὶ οἱ γυμνῆτες οἱ ἀπὸ τῶν κεράτων ἀεὶ 

ν ,ὔ ᾿ν ’ὔ τῇ ς ’ 

ἐγγύτερον ἐγίγνοντο τοῦ ἄρχοντος τοσούτῳ ὅσῳ ἡ φαλαγξ 
ἃ ο 

ἐπεὶ δὲ οὕτω συνε- 
ΚΖ » ων “ Ν Ε ΜΆ Ν ,ὔ » Ἂ ἴω 

σπειράθησαν, ἀπῆσαν, ἕως μὲν ἐξικνεῖτο τὰ βέλη ἀπὸ τοῦ 
ῇ δία , Ὰ 2 ΝΣ ΝΣ δ “ ψ εν ΚΑ 

τείχους, ἐπὶ πόδα" ἐπεὶ δὲ ἔξω βελῶν ἐγένοντο, στρα- 
7] Ν Ν ἴω 7] 7 ..7} 

φέντες, καὶ τὸ μὲν πρῶτον ὀλίγα βηματα προϊόντες μετε- 
ὕει ».» , φ“ κ χ - 7, 

βάλοντο ἐπ᾿ ἀσπίδα καὶ ἵσταντο πρὸς τὸ τεῖχος βλεπον- 
᾿ “ ᾿ , β., ιν , Ν , 

τες ὅσῳ δὲ προσωτέρω ἐγίγνοντο, τόσῳ δὲ μανότερον 
᾽7ὕ » Ν 9 “- » πὰ ΤᾺΝ ᾿ 53 “ 

μετεβάλλοντο. ἐπεὶ δ᾽ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἐδόκουν εἶναι, συνεῖ- 
͵ 57 ' ΄- ΄- ’ 

ρον ἀπιόντες, ἐστε ἐπὶ ταῖς σκηναῖς ἐγένοντο. 
3 Ν ᾿ »,ἤ « “ 

Ἐπεὶ δὲ κατεστρατοπεδεύσαντο, συνεκάλεσεν ὁ Κῦρος 
Ν 3 , Ἀ 9} 2 ΄ , 

τοὺς ἐπικαιρίους καὶ ἔλεξεν, ΓΑνδρες σύμμαχοι, τεθεάμεθα 

προσγεγενημένους γεγενημένους 10. 5. δ᾽ δαὰ. Ὦ. τ. οὕτως ἁ. 
δοκεῖ Ὁ. ἱππῆς ΡῈ: γυμνῆται 10. αἰεὶ Α.α. οἱ] ὅσῳ 1)., φαὶ 
οἵη. ροϑί τοσούτῳ. φαλαξ 10. ρμγ. α. ργ. 6. ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ Α. α. 
οὕτως Α.}. συνεπ. Α.α. ΓᾺΡ] ἀπήεσαν. ἐγένετο Ὁ. μὲν οτη. Ὁ. 
μετεβάλλοντο 1). ἢϊς οἱ Ἰηῇγα Μ. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐν] εἰδ᾽ ἐν Α. πειδ᾽ ἐν (. φΓ.; 
συνείρουν 1). ξυνεῖρον Α.Ὁ. 
. κατεστρατοπεδεύσατο Α.ἃ. ργ. 
χϑοι σα 

τὸ οἵη. α.Μ. τόσῳ δὲ] τοσῷδε Α.α. 
αααϊΐο ε ΒΌΡΘΥ π' εἴ ἀοοοηίτι ΒΌΡΕΙ εἰ ΓΤ. 

Ξασε ΝΞ ἕως Β. ἔστ᾽ Ὁ. ἐγίγνοντο 1). 
κατεστρατοπεδεύθησαν ἢ). ξύμμα- 

5. ἀνάγκη τετάχθαι] 1)6 56ηϊοηί1ἃ 
οοηΐ. (ΟὐὐἸητηθηΐ. 23, 1, 8. 5ΟΗΝ, 
ϑαρτα ὁ, 2..25. ΑἸ. δα 61. Ἡα ΟΠ. 
Οοηΐ. εα. 'Γατις. δουρί. τη]]}1, ΝΟ]. 2, 
Ῥαγΐ. 2. Ρ. 259. 

τοῦ ἄρχοντος]. Θίδηϊ5 κατὰ μέσον 
τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς 58.532. ΖΕΌΝ, 

6. στραφέντες---μετεβάλλοντο ] (ΟΠ. 
Αλ]δη. ΓΓαοῦ. ο. 25» Ρ. 282 οὖ δηποῦ. 
86. ΤΠ τπας γῸ]. 22 Ῥ1)3060. εἰ ἸΝ πὶ ἐπεὶ 
πόδα ἀπιέναι Θδὺ ΟΥΕ ΠοΟΒΕ θυ ΟὌΥΘΥΒΟ 
τοίῸ σΘ 616. 

τόσῳ δὲ] τοσόσδε, αποὰ 8516 6ἼΟἹ ΠΟῚ 
Ρούυϊτ, ῬΓῸ τόσος ν6] τόσος δὲ Π]δύθτη 
ποίαν! δ ΤΠπο5. δίθρι. ν. Τόσος, 
ῬΡ. 2310 ἅ--Ο. ὕπαο ἱποογίπιῃ δί 

αἰγμη τόσος δὲ Δῃ τόσος ργερβίοί ἴῃ 
1οο]ῖ8 απ8|18 δὶς οἱ ΟὙΒαογ αἰ 418 1Ὁ- 
Ἰάθπι 8]]αἴπ8 1, 27. ὅσῳ ἀληπτότεροι, 
τοσῷδε φανερωτέραν, Ῥαυβδη. 4- 9; 4: 
ἐν ὅσῳ δὲ, ἐν τοσῷδε. Οὐηΐ, νϑγΓ. 
Βουϊρῦ. ΒΌΡΓα 1, 6, 26. 

μανότερον] 1)6 α Πυ]ὰ8 νοσδθι]} 
Ρτοάᾳποίο ν. ἀϊεία δα “68. δίθρῃ. 

συνεῖρον ἀπιόντες ὅς. τὴν ὁδὸν, 
868 τὰ βήματα, 1. 6. ΥΤεεΐο οὐ σοῃίίπιιο 
ἸΏπογθ Ῥειρθθδηΐ. Πὰ εμδῦ. 6,.21: 
καὶ ἀπὸ τούτου συνείρειν, 8] ΟΡρο- 
ἩΪα νου θατη περιάγειν αὐτὰς κύ- 

κλοὺυς πολλοὺς καὶ πυκνοὺς ποιούμενον. 
5ΟΗΝ, 

Ἴ- τείχη δα, Ὁ: 

[3] 

[4] 
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μὲν κύκλῳ τὴν πόλιν ἐγὼ δὲ ὅπως μὲν ἄν τις τείχη 

οὕτως ἰσχυρὰ καὶ ὑψηλὰ προσμαχόμενος ἕλοι οὐκ ἐνορᾶν 
μοι δοκώ᾽ ὅσῳ δὲ πλέονες ἄνθρωποι ἐν τῇ πόλει εἰσὶν, 
ἐπείπερ οὐ μάχονται ἐξιόντες, τοσούτῳ ἂν θᾶττον λιμῷ 
αὐτοὺς ἡγοῦμαι ἁλῶναι. εἰ μή τιν οὖν ἄλλον τρόπον 

ἔχετε λέγειν, τούτῳ πολιορκητέους φημὶ εἶναι τοὺς ἄν- 
ὃ δρας. καὶ ὃ Χρυσάντας εἶπεν, Ὁ δὲ ποταμὸς, ἐφη, οὗτος [5] 

οὐ διὰ μέσης τῆς πόλεως ῥεῖ πλάτος ἔχων πλεῖον ἢ ἐπὶ 

δύο στάδια ; ; Ναὶ μὰ Δί ἔφη. ὁ Ῥωβρύας, καὶ βάθος γ 
ὡς οὐδ᾽ ἂν δύο ἄνδρες ὁ ὃ ἕτερος ἐπὶ τοῦ ἑτέρου ἑστηκὼς τοῦ 
ὕδατος ὑ ὑπερέχοιεν" ὥστε τῷ ποταμῷ ἔτι ἰσχυροτέρα ἐστὶν 

οὴἡ πόλις ἢ τοῖς τείχεσι. καὶ ὃ Κῦρος, Ταῦτα μὲν, ἔφη, ὦ 

Χρυσάντα, ἐῶμεν ὅσα κρείττω ἐστὶ τῆς ἡμετέρας δυνάμεως" 
διαμετρησαμένους δὲ Χρὴ ὡς τάχιστα τὸ μέρος ἑκάστου 
ἡμῶν ὀρύττειν τάφρον ὡς πλατυτάτην καὶ βαθυτάτην, 

το ὅπως ὅτι ἐλαχίστων ἡμῖν τῶν φυλάκων δέῃ. οὕτω δὴ 

κύκλῳ διαμετρήσας περὶ τὸ τεῖχος, ἀπολιπὼν ὅσον τύρ- 
σεσι μεγάλαις ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, ὦρυττεν ἔνθεν καὶ ἔνθεν 
τοῦ τείχους, τάφρον ὑπερμεγέθη καὶ τὴν γὴν ἀνέβαλλον 

πρὺς ἑαυτούς. καὶ πρῶτον μὲν πύργους ἐπὶ τῷ ποταμῷ 
ῳκοδόμει, φοίνιξι θεμελιώσας οὐ μεῖον ἢ πλεθριάίοϊε" Γ[εἰσὶ 

[6]. 

1 μπσ 

πλέονες} πλείους Ὁ. 
8. ἔφη οὗτος οὗτος ἔφη Ὁ: 

9. κῦρος] κῦρος εἶπεν Ὦ. 
βαθυτάτην τε καὶ πλατυτάτην Ὀ. ἐλάχιστον Ὦ. 

ὑμῖν το. ἀπολιπὼν] καὶ ἀπολιπὼν Ὠ. ὦρυσσον Δ.(. ρζῃ". ΘοΥΓ. 
ΒΟ. ἔνθεν καὶ οτα. Δ... τηρ. τ. τ ἔνθεν] ἐνθένδε Δ. δυϊῆδδ ν. Τύρσις 
ΟἸΓΔἢ8 οὕτω δὴ Κῦρος κύκλῳ ---ἑαυτούς. ἔνθεν δὲ (. ἔνθα καὶ ἔνθα 1). ἑαυ- 
τοὺς] αὐτοὺς 1. 11. καὶ οἴη. Ὁ. 

ὅπως] ση. ὅπως βαβυλὼν ἑάλω ὑπὸ κύρου τηρ. Ὁ). 
τοσοῦτο ΔΑ. τιν᾽] τι οἱ ν᾿ 5.ν. α. τινα ἢ). 
πλείω Β.Η. τῷ ] ροβύ δος Π1{{ου δὴ δγαϑὶὺ Ὁ. 
ἡμῶν] ὑμῶν Α.Ὁ. 

Ἴ. πλέονες] πλείους μοΐ!5. 48 ΠῚ 
πλέονες ΧοΠορΠποηΐοδατμῃ νἹ 6.1 αἸσθῦιαι 
δῇ 8, 4, 3: 

8, ὁ ποταμός] πιρῃταίοιη Βᾶῦγν- 
Ἰοπθιὴ τηθϊαπὶ ΡΟ] οπίθηη {τὰ 10 
Ἡδοτοάοίαμβ τ, 1τ8ο. ΠΟΉΝ,. Ν. τπηᾶ- 
σιηθιη ρα ἰοῦ Ῥουίου. Τγωσοθὶδ ὅν, 
(σοογσία, Ῥογϑδῖα εἴς. νο]. 2, Ρ. 407. 

δύο στάδια 1 [αἰ] Ποῖ τιηϊτι8 
δί8 11 ροβυϊῦ δύγαθο τό, Ρ. 738, 866 
ῬΟΠΐ, αἴ τἰγαηαιιθ τ 018 Ρᾶγίοτη 
Ἰπηρο))αί, Ππανὶο Ἰπηροϑὶίιιβ, ΒύϑἸΟΥ Τα πὴ 
“απο Ἰοηρὶ ποῖ ἀβϑιρηδῦ [)10- 
αοΥτδ. 2, 7. ΞΟΗΝ, 

10. ὅσον τύρσεσι]) ΤἸηΐο]]1ρο διάστη - 
μα ἱκανόν ἐστιν. Ζοῃαγαϑ μέτριόν τι 
τοῦ ποταμοῦ ἀφιστάμενοι. ΘΟῊΝ, 

11. πρῶτον μὲν] οδροπῆοι ἀνίστη 
δὲ 5. 12. 

Φοίνιξι], Οιρρο ἐγθαιιθηθθιιβ ἴῃ 
ΒαΡγ]οηΐϊα. Ν᾽. )ΙοάοΥ. 2, 52, ϑδῖναθο 
τό, ν. 730θ. Ἡ ΤΟΝ. ἈΠ. αν Εἰ 
τὸ" Ὁ. ΡΤ ι 

πλεθριαίοις ] ϑδιιϊαβ ν. πλέθρον: Ξ:ε- 
νοφῶν φησι πλεθριαίους φοίνικας φύ- 
εσθαι ἐν Βαβυλῶνι ἢ ἢ καὶ μείζονας « στα- 
δίου, πηχῶν υ΄. ἰὼν. κανθήλιος : Ξενο- 
φῶν λέγει ὅτι ἐν Βαβυλῶνι οἱ φοίνικες οὐ 
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γὰρ καὶ μείζονες, ἢ τοσοῦτοι τὸ μῆκος πεφυκότες" ] καὶ γὰρ 
δὴ πιεζόμενοι οἱ φοίνικες ὑπὸ βάρους ἄνω κυρτοῦνται, 

5 ὥσπερ οἱ ὄνοι οἱ κανθήλιοι. ἱ τούτους δ᾽ ὑπετίθει τούτου 
ἕνεκα ὅπως ὅτι μάλιστα ἐοίκοι πολιορκήσειν παρασκευαζο- 
μένῳ, ὡς εἰ καὶ διαφύγοι ὁ ποταμὸς εἰς τὴν τάφρον, μὴ 
ἀνέλοι τοὺς πύργους. ] ἀνίστη δὲ καὶ ἄλλους πολλοὺς πύρ- 

πιεζόμενοι] αὐξόμενοι 1). 
δ΄. Ψ νεκα α. ἐοίκει Α. 

διαφάγοι 1). εἰς] ἐκ Ὁ. 

μεῖον ἢ πλεθριαῖοι τὸ μέγεθος γίνονται" 
οἵ δὴ πιεζόμενοι ὑπὸ βάρους ἄνω κυρ- 
τοῦνται, ὥσπερ ὄνοι κανθήλιοι. ΕΘ 
ΤΠΘορν. Η. Ρ]. Ρ, 6, ὁχ δεο ῬΊΙΠ1π5 12; 
4: τὸ, 42, ΒίζαθΟ 15, Ῥ. 721, ΕἸ}. 
Θ. 5. 8, ΡΙΟΌ]. 4, Ω. Ν. 52, (18 
Ν. Α. 4, 6, Ἰοδῆμθβ ϑαγίβθευ. Ροϊγ- 
οΥαΐ. 5, Ρ. 220. Ἐπ δοῦαβ ᾿πᾶθ ρθῃ- 
ἄογθ ν᾽ ἀθίπιν, αυοα Ρδ]πια 6χ βἜΈΠΕΓΘ 
ΤΠ ΠΟΟΟΙΥ]Θἀοπατα Πρ Τα ἵππΠοῖ ὨΟῺ 
ΟἸΓΟΌΪΒ ᾿ΠΟΥΘΒΟΘΠΏΒ, 8566 6Χ ΟΘηΓΟ 
ἘΘῸΆΠ οΥαβϑι 16 [0118 ἴῃ ἤπθ ρθ- 
ΤῸη8 πᾶρεοῖ. (Ἕ(ἸῸῸ]] ἸΙΡΏΘΙ {ὙΠ Ὸ] 
Οὕτὴ Δ ΠῺ15 ΟΥΘΒΟΘηΐ685 ΓΘ] 185 ΔΥΡΟΥΕΒ 
αἀἰδαπριπιηί. ΒΟῊΝ. Οὐδίδγιιμη. οσ- 
ΤΟΥΒΠῚ ΘΟΓΙΏ 4] πλέθρον γεαάοτοπί 
μα. 7μσογιηι, αατιτη 1ΠΠπ4 510 οαπύ τη, 
μοο ἀπορπίοσιμῃη αιυδατδρτηία ΡΘα ΠῚ, 
ΡῬΙαΥ 5. οχαριταν! δα ἢ. 1]. Η αἰομη- 
ΒΟΠῚΒ. Υ. ἀϊοία δα Τ65. δίθρῃ. 

εἰσὶ---πεφυκότες) ΘΟ] 81 νουθᾶ ποῃ 
τηϊητιβ δα βϑηΐθηθδηη αιδη 84] οἵᾶ- 
ΠΟΙΟῚ Ρούνθῦθα. ἄπιθι Β1014 15 
ΓΟ] οὐϊδπὶ τηο]θδίθ ᾿πίθυ ροϑι τη 
ἸΠΕΥ ῬΥθο θη] οὖ Βθατιθης18 ΤηΘΙη- 
Ῥτιιη. 

καὶ γὰρ δὴ] Ηφος Δ]1Θητιτὴ 1ῃ ἸΟσυιΠὴ 
ἸΠΩΤΩΙΡΤαΘ8Β6. ΠῸΠ Ἃαθιῖο, οἴϑὶ ἴηΐου- 
ῬΙδίθβ ΟἸΏΘ5 ἰϑοθηῖ. ΝΠ] ΘηΪτη 
ΡΥ ξροσβϑιῦ, σα]ὰβ ἤὰης 5]0 ταῦϊο τοά- 
ἀοηάα. Οὐπηΐγα ροβύ ἰγϑαιθαγη τιϑατη 
{8 ὈΠτη ρΔ]τ θυ Ότη γϑοῖθ Βα] απρθίθν 
οδῖιδα, ΟΌΡ ὈδΙπηθοθ ἔπουϊηΐ Δα 1 1ὕδθ, 
ΠΟῊ 8118 τηδίθυιθβ. [ἴσια ροβύ νουθὰ 
ἀνέλοι τοὺς πύργους γϑοίΘ ΒΘΟαΌΘΗΓΕΓ 
Πα ἰδία καὶ γὰρ δὴ---κανθήλιοι. 
5ΟΉΝ, ΔΑααι ΔΝ ΘΟ Πού] ητι5. σοτη- 
πη 18 οἴϊαπη ὅπως --- παρασκευαζο- 
μένῳ 58. 11, Ροδβί φκοδόμει ΡῬοϑίψιχη 
11. [ΑΡΥουτιη. ΒΟΥ ΓΑ ΒΘΟΠΠ Γ 
διμάαβ Ὁ0 ΟΠ ποι ἄθυο Ρ81110 δηίθ 
τηθπηοῦαΐι85Β. (ὐτιᾶμη ΠῚ ΘΙΠΘΠΔ16 

φύσις τῶν φοινίκων δένδρων (. τηρ.. 12. 
πολιορκοῦσι 1). 

ἂν ἕλοι Δ. 

εἴ- 
ὡς εἰ] ὡσεὶ (ἀ. σΟΥΙ.. Τηρ΄. ΓΤ, 
δὲ καὶ] δὲ Ὁ. 

αὖ ΘΧΡΙΙΟαγΘ σΟΠΘΉ 11, ΟΡΘΙΆΠῚ ΤΩ] Π] 
Ἰυαᾶάουθ νἹαθηΐ 1ῃ 5601}115 ποθι 
ΕΧ Τ]ΔΥΡῚΠΘ 1116018, 4185 Β66118]. 

12. κανθήλιοι͵ ΑΒΙη1 611{6}1817}], ααο- 
Τα τη ΘΟΠΙΡΑΥΔΕΟΠΘΠῚ ΠΟῊ 58{15 Ἰη6ε]- 
ἸΙρῸ, 66 5610 8Π Βρ1η8 (ΟΥΒ88118 ΟΠΘΙῚ 
᾿πηροβίϊο ἴὰ σοααῖ, αὖ βαγραΐ μούι85 
αδτὰ αθούϑιιπη οὐνείαγσ. 5Ο0ῸΗΝ. 
ΟὈτράγδΥϊ αοαεδιημηοᾶο ροΐϊεβί νος. 
κανθήηλια τὐϑιι8 46 ξύλοις ἐπικαμπέσι, 
αὖ Ηδβυομϊο ποίδίαβ. ἴρϑ88 διύθπι 
ΘΟΙΡΑΓΑΙΙΟ 511Ὶ1}18. οϑῦ 1185 σὰ85 Πο0- 
ἰαν] δὲ ΑΠΔΡ. ε 2. 23. 0Ὁ] δα θ 6 
Ἰιδοῖ 10. 5; 7.3 

διαφύγοι ὁ θεῖς Βτοαεθιβ. 864α] 
νοὶ ἐκχυθείς. Θοιποοῦ οὐ. 111, πὸ 
Ῥοβίθα ϑίθρῃμθῃο, τηριῖο ἀἰθρ ουΐε 
νοῦθυτῃ διαφύγοι 46 ἤπτηϊπα γϑάπη- 
ἀδηίθ ροβίσυμῃ. ΒΟῊΝ, Νόοη τηϊπὰ8 
ΒΙΏρΎΪΔΥΙΒ Βου]ρίαγα διαφάγοι 6 ἥπν!]ο 
ΡοΙΤαπηρθηΐθ ΠΠΠπα Βρύση αποα 5.10 
αἸχογαῦ Ἰηΐου ἤανίαχη οὐ ἴοββαπι γ6- 
Πού, οδἵβϑὶ ΟΠ ΟἸ551Π11}185 δϑῦ τι5115 
ΨΘΓΌῚ διαβιβρώσκεσθαι 8ρα 5600]. 
ΑΡΟ]]. ἢ. 1, 995. ἀμφιρρῶγας ΘΧΡΙΙ- 
σδηΐοια διαβεβρωμένας ὑ ὑπὸ τῆς θαλάτ- 
της. Νεραὰθ δηΐϊπ 46 τοαππαδηίε, 
αὖ ΒΟ ποιάθγιιβ, ἀριταγ. 564 αὐτὴ 
π6 ἀεἰοίο ψφυϊάθμι εἰς ἔθυυὶ ροβϑβὶῦ δια- 
φάγοι, Αἰζογατη ὙΠ απ πιπ οϑῦ οἱ 
411 πδος Δ αἰ" Θοατ6 βρη] ἤσαγΘ νο- 
Τ1α1ῦ ρουγατηρθπίθιη Παν]αΠ,. 

ἀνέλοι] ΕἸ αν τι5. 51 ρουγαρίο ἀρροτ6 
{πη  [πηἀειηθηΐα βαθγιαΐ, ΠΥΓ65 
σαπὰ ἴρυσα ΒΒ ηΐ, ΟἼΟΥ ΟΘΒΘΆΡΕΥ 
Ἰπουθϑοθηΐθ. δ δατη 5. δύγοῦο ὑγᾶ- 
Ῥιθιιβ ῬΙπηθῖβ [δοία ὑπιτοθ “πη ρθα!ΐ 
σαογηΐπτιϑ ἀθϑι ἀδηΐ : γα )65 θη ΪΠπῈ ̓ δίδο 
Ροΐϊι85. Β.ΓΒΠΙ 8586. Οσασν η 40 ΟΠΘΙΪ 
Ταβιδίθης, σιιαπ ἀθογϑιιπι ἐθαθηΐ. 
5ΟΗΝ, 
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γους ἐπὶ τῆς ἀμβολάδος γῆς, ὅπως ὅτι πλεῖστα φυλακτή- 
ι3 ρια εἴη. οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν" οἱ δ᾽ ἐν τῷ τείχει κατε- [7] 

γέλων τῆς πολιορκίας, ὡς ἔχοντες τἀπιτήδεια πλέον εἴκο- 
σιν ἐτῶν. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Κῦρος τὸ στράτευμα κατέ- 
νειμε δώδεκα μέρη, ὡς μῆνα τοῦ ἐνιαυτοῦ ἕκαστον μέρος 

ιφἀφυλάζον. οἱ δ᾽ αὖ Βαβυλώνιοι ἀκούσαντες ταῦτα πολὺ 

ἐτι μᾶλλον τούτων κατεγέλων, ἐννοούμενοι εἰ σφᾶς Φρύ- 
γες καὶ Λυδοὶ καὶ ᾿Αράβιοι καὶ Ἱζαππαδόκαι φυλάζοιεν, 
οὺς σφίσιν ἐνόμιζον πάντας εὐμενεστέρους εἶναι ἢ Πέρ- 
σαις. 

Καὶ αἱ μὲν τάφροι ἤδη ὁ ὀρωρυγμέναι ἦσαν. ὁ δὲ Κῦρος 
ἐπειδὴ ἑορτὴν ἐν τῇ Βαβυλῶνι ἢ ἤκουσεν εἶναι; ἐν ἡ πάντες 
Βαβυλώνιοι ὅλην τὴν νύκτα πίνουσι καὶ κωμάζου τὰ ἐν 

ταύτῃ, ἐπειδὴ τάχιστα συνεσκότασε, λαβὼν πολλοὺς ἀν- 
ι6 θρώπους ἀνεστόμωσε τὰς τάφρους πρὸς τὸν ποταμόν. ὡς 

δὲ τοῦτο ἐγένετο, τὸ ὕδωρ κατὰ τὰς τάφρους ἐχώρει ἐν τῇ 
νυκτὶ, ἡ δὲ διὰ τῆς πόλεως τοῦ ποταμοῦ ὁδὸς πορεύσιμος 

τ: 

ἀμβολὰς Ῥο]]υχ 7, τοο, δ΄ 1485 1η ν., οἰΐδηβ ὁ δὲ Κῦρος πύργους ἐποίει---εἴη. 
ὅτι] ἔτι Α.Ο. ργτ. 15. τειχη ἃ. ΡΥ: ΓΔΌΥ] τὰ ἐπιτήδεια. πλέον] 
πλέον ἢ 1). Ζοπαῖαβ. εἴκοσι Α.}0. ἕκαστον ἕκαστον τὸ 0. 14. τού- 
τῶν κατεγέλων οἵ. 1). εἴσφας Ὁ. φρύγιοι Α.Ὁ. οοΥΥ. 5.ν.Ὁ. λυδοὶ] 
λύκιοι Α.α. καππαδόκες Δ.}. ΡΥ. α. φυλάξειαν Δ.α. σφίσιν Α. 
15. ἐπεὶ 1)., 4] Θἴ!ατη ὠρωρ. Ργ. οἵ ἦσαν Ἰῃ ἴ88. α. ἑορτὴν] ἑορτῇ ἑαὐτῶν 
(8:6) ἢ. ἤκουσεν εἶναι! ἢ ἢν Ὁ. πάντες] οἱ Δ4α. Ὁ. ἐπεὶ 10. 
ἀνεστώμ. 10. τάφρους τὰς οὔσας δΔαα. (α. τηρ. τ. τό. τὸ οπῃ. Α.α. 

φυλακτήρια) Ατιδίοίο]65. ῬΟ]Ις. 7, 
Ιο, ὃ, ἃ ἰσττιθιβ αἸβάπραϊ: Τὰ δὲ 
τείχη διειλῆφθαι φυλακτηρίοις καὶ πύρ- 
γοις κατὰ τόπους ἐπικαίρους. ΘηΘΟδ 

Ὧ6 Βεηϑῆσρβ 6, 15,6 : Νοέιηι 65ὲ ἐ{α5 
ἔμγγ 65 (ἴηι, Ἡμι70) ρ7Ὸ δϑοιγιἑαΐο ριυδίϊοα 
φτγορισηασιία ἠαῤλέιγαθδ οαοϊέαϊζιγι5 
7,αδογ χια ἦν αἴθην ηιογοαί. ῬΟΙΥ Ια 8 
ῬΙΟΣΡιι8. ἴῃ Ἰοοὶβ φυλακεῖα, Βο116] φυ- 
λακτήριον ΠοΟΙηΪΠπαν, ΨΙαΘηαΥ ἸρΊ{ῸΥ 
φυλακτήρια Ρατΐίο5. ὑπ} } ΠῚ Ρτγο]θοΐο 
{15586. 56ΗΝ, 

18. κατεγέλων] Οοηΐ. ἨφγΟΔΟΙ 1, 
τ0ο. ΘΟῊΝ, Ροϊγδηῃ. 7, 6, 8. Μα- 
115 διαΐθιη ἃ)65886 τούτων. 
πλέον εἴκοσιν ἐτῶν) Κ΄. «α 7, 4. τύ. 
κατένειμε δώδεκα μέρη] Οὐοηΐ. ἦ6 

πὰς σοηβίθποίοπο ΕΠ οΙπα. δα ΡΠ ΘαΤΙ 
δο, 72.. ἐν τ Δα ΗδφγΟΘΟΙΙ 7, 121, 
ἈΠ ΠΏ ΘΟοΥ. 2,21, Κπιβίου, κα Δαιδίορῃι. 

Εᾳ. τύ. 5ΟΗΝ. ΜΝ. 41, 2, 5. 
14. ἐννοούμενοι, εἰ] Ῥδυϊιμη ἀἴνουβο 

Β6Ω588 (ἕοοη. 18, 9: Ἐννοῶ ἄρα, εἰ 
λέληθα καὶ τ  ππϑί τν ρας ζωγρα- 
φεῖν ἐπιστάμενος. 5ΟΗΝ, 

Λυδοὶ] 1υγοὶ δηΐθα (1, 1. 43 58» 3: 
ΣΡ ΕΙΝ ΕΑΣ 2Σ ΗΒ: 5: ὃ, 2..ος ἰδ δ.) 
ΠΙΙΠ] ΠΩ ΘΟΙΠΙΠΘΙΠΟΓΆΙΙ, Λυκίαν ΡΥῸ 
Λυδίαν 1]αΐπτη 8, 6,7. ΖΕΤΙΝ. 

14. ἑορτὴν] ἴοϑίο α16 οαρίδῃῃ τυ θτη 
τοίογι δὕϊδπη ἢ ουοάοίιβ 1, 101. Εδδ- 
{πὴ [π|586 τὰ Σάκαια ὁχ ΑἰΠΘηξ6Ο 14, 
Ρ. 630 (ὐ, εοπήθοϊξ [ο. Νογβίμαβ χου- 
οἵ, Αοδάβι. 4. ΖΕΌΝ. 

τὰς τάφρους] ϑιαηΐ [Ὀβϑὲθ ν]ἱοῖηδο 
Πανὶ, ῬΘΥΕΟ880. 8010 τηθα]ο δΔαπηίρη.- 
ἴ65. Δαιιὰ8 ΠιινΊ]. ΟΗΝ. ῬοΟ]]χ 2. 
102 : Αναστομῶσαι τὰς τάφρους φη- 
σὶν “Ἡρόδοτος, Οοὕἤτι5. οΥΤΟγοΙη ποίαν! 
ΘΟ ννοῖσι, [μοχ. 
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17 ἀνθρώποις ἐγίγνετο. ὡς δὲ τὸ τοῦ ποταμοῦ οὕτως ἐπορσυ- [ὃ 
νΕτῸ, παρηγγύησεν ὁ Κῦρος Πέρσαις χιλιάρχοις καὶ πεζῶν 
καὶ ἱππέων εἰς δύο ἄγοντας τὴν χιλιοστὺν παρεῖναι πρὸς 
αὐτὸν, τοὺς δ᾽ ἄλλους συμμάχους κατ᾽ οὐρὰν τούτων ἔπε- 

ι8 σθαι ἧπερ πρόσθεν τεταγμένους. οἱ μὲν δὴ παρῆσαν" ὁ δὲ 
᾽ ᾽ . Ἀ σ΄. σι Χ τ 

καταβιβάσας εἰς τὸ ξηρὸν τοῦ ποταμοῦ τοὺς ὑπηρέτας καὶ 
΄ ͵ Ἃ Ἄ Υ Β 

πεζοὺς καὶ ἱππέας, ἐκέλευσε σκέψασθαι εἰ πορεύσιμον εἴη 
ἈΝ ΄“ ΄“ Ἂ 7 “ , 

Ι9 τὸ ἔδαφος τοῦ ποταμοῦ. ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλαν ὅτι πορεύσι- 
7 ΄“ Ν ᾽ὔ Χ «ε ῇ “ 

μον εἴη, ἐνταῦθα δὴ συγκαλέσας τοὺς ἡγεμόνας τῶν 
σ΄ ε ὦ 57 7 

πεζῶν καὶ ἱππέων ἔλεξε τοιάδε. 
ὁ ὃ ,, λ ξ Ἁ Χ δὰ δ Ἅ 

νὄρες, ἐφη; φίλοι, ὁ μαρατοταμοθημι» στα ρακεχώβημε [9] 
“" ΕἸ » ,, « σι 

τῆς εἰς την πόλιν ὁδοῦ" ἡμεῖς δὲ θαρροῦντες εἰσίωμεν 
μηδὲν φοβούμενοι εἐἰσω, ἐννοούμενοι ὅτι οὗτοι ἐφ᾽ οὗς νῦν 

πορευσόμεθα ἐκεῖνοί εἰσιν οὺς ἡμεῖς καὶ συμμάχους πρὸς 
ἑαυτοῖς ἔχοντας καὶ ἐγρηγορότας ἅπαντας καὶ νήφοντας 

οἵ καὶ ἐξωπλισμένους καὶ συντεταγμένους ἐνικῶμεν: νῦν δ᾽ 
δος 3 ἐς 5 » Ὄ Ν᾿ ᾿ ϑ κυ ζᾺ 7 Ν 
ἐπ᾿ αὐτοὺς ἵμεν ἐν ᾧ πολλοὶ μὲν αὐτῶν καθεύδουσι, πολλοὶ 

-Ξ 7 γώ ΟῚ ͵ γ ἃ 

δ᾽ αὐτῶν μεθύουσι, πάντες δ᾽ ἀσυντακτοί εἰσιν ὅταν δὲ 
Ν 57 « σι 5) 2 Ἁ 329) σ΄ ἋΟ σι 

καὶ αἴσθωνται ἡμᾶς ἐνδον ὄντας, πολὺ ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν 
΄“ 2 Εε τ “ }] “ ν» σι 

ἀχρεῖοι ἔσονται ὑπο τοῦ ἐκπεπλῆχθαι. εἰ δέ τις τοῦτο ἐν- 
΄- ἃ Ἁ 7] Ἁ 53 σ΄ ΕῚ ,ὔ, σι 

νοεῖται, ὃ δὴ λέγεται φοβερον εἰναι τοῖς εἰς πολιν εἰσιοῦσι, 
Ἀπον ὅτ κ Ν Ἧ » ’ὔ Ψ 2) ἈΝ Ψ - 

μὴ ἐπὶ τὰ τέγη ἀναβάντες βάλλωσιν ἐνθεν καὶ ἐνθεν, τοῦτο 

20 

ἀνθρώποις πορεύσιμος 1). ἐγένετο α. 17. ἐπορσύνετο] ἐπορεύετο 
Δ. συρπ παρεγγΐησεν ἃ. χιλιάρχαις ἃ.Ο. καὶ ἱππέων ] καὶ 
ἵππων Α. ἱππέων χιλιοστὴν Α. πρόσθε 18. τοὺς 5. νι γ: ὕ. 
καὶ πεζοὺς] πεζοὺς 6. Μ. καὶ ἱππέας] ἱπέας 1)., αὐ τηοχ ἱπέων. ἐκέ- 
λευεν 10. τὸ ἔδαφος---πορεύσιμον εἴη οἵα. Α.(. τὰν. τ. 10. τάδε 1). 
20: πνεπ ἢ δὴ μηδὲν α. μηδὲν φοβούμενοι οἴη. Ὦ. εἴσω ἐννοούμενοι ΟΠ. 
Ὁ Θ.Υ, νῦν πορευσόμεθα] συμπορευσόμεθα Ο-ἰδο ΒΟ Ὁ. ᾧ ὑ ἑαὺς 

ἐολο 1). ὡπλισμένους 1). 21. ἴωμεν Α.Οα. αὐτῶν καθεύδουσιν] 
καθεύδουσιν αὐτῶν ἃ.Μ. δὲ καὶ] δὲ ). πολὺ] πολὺ ἂν Α.Ὁ. 22. τις] 
τι Ὁ)... ργ. ἐννοεῖτε 1). ΟΥΆΒΟ αἱ ΒΙΙΡΘΓ ε. βάλωσιν ΔΑ.Ε. τούτῳ 1}. 

τό. τὸ ὕδωρ] ΑφιιδπΠ) ΡῈ. [οβϑαβ ἴῃ 
Ιδοαηδτη ᾿πρθηΐθη ἃ ΝΝΊΓΟΟΤῚ ὙΟΡῚΠἃ 
[λοΐατα αογιναῦ Ζθϑιαηϊιβ, ψῥγϑθθαηΐθ 
Ηετγοάοίο 1, 185. οὐ το1. ὶ Χορηο- 
ῬΠΟΠΟΙ5. ἃπΐθπι ΠΔΥΤΓ αὐ Οη6 ἤΠιτηθ 1ἢ 
αἀτιαβ ραγύθβ αἰνιδαιη οχ δηΐγδοίθ [05- 
ΒΔΙΊΙΠ, ἴῃ αὰ5 ἀδαποίιτιπι ογαΐ, Ἰηἴτἃ 
ὉΓΌ6ΠῚ ΔΙνΘιη Β101ΠῚ ΤῸΡΘΟ 1588 ν] θυ] 
Θηϊτηϑαν υΐ ὟΥ εἰβκιαβ. ΒΟΌΗ Ν, Οοηΐ. 
Ῥοϊγφη. 7. 6, ». ΗΠ ΤΟΗ. 

2Ο- θαρροῦντες" -μηδὲν φοβούμενοι] 
μηδὲν φοβούμενοι, Ἰάτὴ δίθρῃδπο 515- 
Ρθοῦα, ΠΟῚ {πς]ογὰ ααδηῃ εἴσω ἐννοού- 

μενοι. 
2 ἴ- πολλοὶ δ᾽ αὐτῶν] “ Τρ νϑίθ 65 

πολλοὶ δ᾽ ἂν μεθύουσι.᾽" Μαυτείια, 
ΟἿ] γτορϑυταχη αὐτῶν (ἸΒΡ]ΠΙΟ 586. ν]- 
ἀοίασ ; οὖ τηϑιϊο αυϊάρη. 5ΟΓΗΝ, 
ΑἸιαυ!ὰ Ἠϊο ὑαγθαύπιμη Ρτοα!ϊῦ ἰγαηβρο- 
δι ὑπ ὈΥ1Ὲ8 αὐτῶν Ἰῃ α. ϑαργα ΒΡΈΟΣ 
2: Πολλοὺς μὲν αὐτῶν εὑρήσομεν ἔτι 
κλάοντας---, πολλοὺς δ᾽ ἔτι---, πάντας 
δὲ κιτ.ιλ. ΕΔ 1,11,1, οἱ μὲν αὐτῶν, οἱ 
δὲ, αὖ ΠΙΟ αἰζου τη ροίπ8 αὐτῶν, ααϑτη 
αποα 1. οἸ 10 ΡΥ1α8, Δ06586 τῇδ ]ῖ5.. 



ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΞΚ ΝΕ. ΟΥ̓ΕῚ 

7΄ “- ΕΥ Ν » “- 7 5» ὃς εἶ »᾿- 

μάλιστα θαρρεῖτε: ἢν γὰρ ἀναβῶσί τινες ἐπὶ τὰς οἰκίας, 
᾿γ) χ Χ σ Ε Χ Ἂ " 

ἔχομεν σύμμαχον θεὸν φαιστον. εὔφλεκτα δὲ τὰ προό- 
σι ἢ 7] Ἁ ς "4 7] ᾿ 

θυρα αὐτῶν, φοίνικος μὲν αἱ θύραι πεποιημέναι, ἀσφάλτῳ 
’ ’ὔ ε ΄ 3 53 Χ ΄ 

23 δὲ ὑπεκκαύματι κεχριμέναι. ἡμεῖς ὃ αὖ πολλὴν μὲν δᾷδα 
ἔχομεν, ἢ ταχὺ πολὺ πῦρ τέξεται, πολλὴν δὲ πίτταν καὶ 

στυππεῖον, ἃ ταχὺ παρακαλεῖ πολλὴν φλόγα" ὥστε ἀνάγ- 
κην εἶναι ἢ φεύγειν ταχὺ τοὺς ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἢ ταχὺ 

54 κατακεκαῦσθαι. ἀλλ᾽ ἄγετε λαμβάνετε τὰ ὅπλα ἡγήσομαι 

ὲ ἐγὼ σὺ ἰς θεοῖς. ὑμεῖς δ᾽, ἔφη. ὦ Γαδάτα καὶ δὲ ἐγὼ συν τοῖς 17} . ἐφη, 
'ά , δὶ , “ἡ ΄ Υ ἈΝ 

Γωβρύα, δείκνυτε τὰς ὁδούς. ἴστε γάρ' ὅταν δ᾽ ἐντὸς 
’7ὔ Ἂ 77 3, 8... ἐς Ν 7] Ν 

25 γενώμεθα, τὴν ταχίστην ἄγετε ἐπὶ τὰ βασίλεια. Καὶ 
Χ » - 3 Ν ἊΝ ΄ 5ῸΧ ΩΝ 5) 

μὴν, ἔφασαν οἱ ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν, οὐδὲν ἂν εἴη θαυ- 
ἣ ΒΩ ς , ε “ 3 

μαστὸν εἰ καὶ ἄκλειστοι αἱ πύλαι αἱ τοῦ βασιλείου εἰεν" 
« ἧς σι Ἁ ς , ζω ΄- ἴω 

ὡς ἐν κώμῳ δοκεῖ γὰρ ἡ πόλις πᾶσα τῇδε τῇ νυκτί. φυ- 

ἀναβῶσιν ἐπὶ τὰς οἰκίας τινες 1). σύμμαχον Ὦ. πρό- 
θυρα] δος. ἃ (ΟΥΤ., 4] ΘΓΑΒΙΙΒ ὙἹΔΘΙΣ ΒΌΡΘΓ υ, οὕ Θγάβαμη 814] ροβί ρ, 
αποα ργΓ. [αἰ νυ, α. 
25. μὲν οτῃ. Ὁ. 
ἢ τάχει Αι. 

φοίνικας 0. 
στυπεῖον Ὦ. α. 

Παθοί τηρ΄. ἴῃ γρ. τηοᾶο Ιηϑπηοῦδίδ. 
δοκῶ γὰρ ΔΑ. ὡς ἐν κώμῳ᾽ δοκεῖ γὰρ α.Μ. 
Μ. τῃρ. πᾶσα ἡ πόλις Ὁ.Μ. τηρ. 

22. ἀσφάλτῳ) ϑίγαρο τύ, Ρ. 730: 
Διὰ τὴν τῆς ὕλης σπάνιν ἐκ φοινικίνων 
ξύλων αἱ οἰκοδομαὶ συντελοῦνται καὶ 
δοκοῖς καὶ στύλοις. περὶ δὲ τοὺς στύ- 
λους στρέφοντες ἐκ τῆς καλάμης σχοι- 
νία περιτιθέασιν, εἶτ᾽ ἐπαλείφοντες 
χρώμασι καταγράφουσι, τὰς δὲ θύρας 
ἀσφάλτῳ εἴο. ΗΠΤΟΗ. Ηυς δαυίθπμη 
Μύμ]ογιῖβ τοίογθπάστη οοπ]θοῖς ααοᾶ 
᾿Π᾿λούχοβ δα Τνοορῇν. 704 Χϑηορμοι- 
ἴθι ααοαπθ α6 Ἰαςσὰ ᾿Ασφαλτίτιδι 1ο- 
αασΐαπι ἔα] δία. 

᾿ς ὑπεκκαύματι]) ΝΥ. 4Ἃ6 Βοος νος. Ηεπι- 
βίθυῃ. δα [μποϊᾶη. [918]. Μδ}. 11, 2, 
0 1.5... 21}: 

τ ρ μετα ἢ ΑἸΙθμαΒ δὺ ΑΔ(οΙ8 
[Οὐτηᾶ8. σ Πα Θηΐθ8 ν Υ} δ βαθϑί. 
χρῖμα ποῖᾶν! ῥγοῇ. δὰ Απᾶ}. ῥ. χἰϊ. 
166πὶ ν᾽ 1ἢ ΟἹ 115 7. 1, 2. Υ. 
Οομεί. γαγ. [μθοΐ. Ρ. 127. 

22. παρακαλεῖ] Ευταγαπι. 
φεύγειν τοὺς ἀπὸ τῶν οἰκιῶν 1 ΑΠΔ0. 

5,2,24: Εφευγον οἱ ἀπὸ τῶν ἐν δεξιᾷ 
οἰκιῶν. 5 ΒΡΗ. 

25. ὡς ἐν κώμῳ δοκεῖ γὰρ---νυκτί] 
Ποροπάτιπι Ραίο : Οὐδὲν ἂν εἴη 0. εἰ 

πολλὴν παρακαλεῖ 10. 
25. εἰ καὶ] εἶναι Δ. α. .» 566 ΡΆΠΟΙΙΒ ΠΟΐΔΠΒ ΓΤ. 

γὰρ δα 4. Α.Ὁ. οἱ Μ., αὰϊ τηρ. γρ. εἰ καὶ ἄκλειστοι. 

κεχριμέναι ΕΒ. κεχρισμέναι Ἀν: 
ἀνάγκη Α.α. 

ἄκλειστοι] 
εἶεν οτη. Δ, α. Μ,, β6α 

ὡς ἐν κώμῳ δοκεῖ γὰρ] ὡς ἐν κώμφ᾽ 
κωμοδοκεῖ γὰρ 1). κωμωδοκεῖ γὰρ 

τῇδε τῇ] τῇδε Δ.α. εὐ Μ., οοττ. τηρ΄. 

καὶ ἄκλειστοι αἱ πύλαι αἱ τοῦ βασιλείου 
εἶεν, ὡς ἐν κώμῳ᾽ ἐν κώμῳ᾽ γὰρ δοκεῖ ἡ ) 

πόλις πᾶσα εἶναι τῇδε τῇ νυκτί. Οοη- 
ΨΙΝ ὨυἾτι5. ΤηΘη10 οϑὺ [9 8}16]15 6. 5 
ΜΟΌΒΕΌΣ. Οπύυτὰ πϑαῖθ γὰρ 5]ο 
Ῥοβίθασιιβ ἔα]886. νταθαῖπι ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 
αὖ ΠΙΡΥΓΟΤαηΏ Ἃἰθίθυιοσ ΠΏ βου ρύαγα 
οσοημῆδβιβ ρμαΐανι! Ποπηβϑίουῃ. δα [μι- 
οἴδη. 1). Μοτῖ. 25, 1, ΨῸ]. 1, Ρ. 432, 
ΠΘ6Ωπ6 ὡς ἐν κώμῳ ΔρίιιΠῃ 510 ἀ6 115 ααὶ 
5.15, πίνειν καὶ κωμάζειν αἸοῖ! ογαηΐ, 
ΘΡῸ ΟἸΐτη ἀ6]θητιπὶ ΘΟΠ]ΘΕ] γὰρ, 5]1η1- 
Ἰ116Υ 1] αύπιτη ράι1}1Ὸ ἀηΐθ ροϑὺ ἄκλειστοι 
ἴῃ Α.α. ὅϑ'εα ααὰπὶ π6 μος αυϊαριη 
βίθῦ. 181] γτθοθρίο οχ βαά, νϑίϊ. εἶναι 
Ροβύ πᾶσα, ιοαᾶ σΟΙΤΘΟΐΟΥΒ. Β]1Π|1}}6 
εϑῦ δααιζαιηθηΐο ΠΟΙ τηϊητι5. 1Π[6]10]5 
αὔδιη 4] καὶ γὰρ ἄκλειστοι, αποά εϑ. 
ἴῃ ̓ ἰβάθιη 644. ΡΓῸ εἶναι ἄκλειστοι νο] 
εἰ καὶ ἄκλειστοι ΡοΒιαϊῦ, εἶεν αἰιΐθιη 

ααὶ Παθοηΐ, οτηϊ αηΐ ὡς ἐν, οἷ νὶ- 
Οἰϑβί πη εἶεν, σαὶ ὡς ἐν, ΠΟ ἱπηρΙῸ- 
θ4Ὀ1118. ΘύΘρΠΔ ΠῚ σοη]θοίασγα κωμάζει 
γὰρ ἡ πόλις, 46]6 018. τι 1116 βουναθαῖ 
ς ᾽ , 

ὡς εν κώμῳ. 



ΟΝ ΡΥ. 951 

“ Ἁ ἴω ἴω » ͵ 37 Ν Ἅ, ἃ, 

λακῇ μέντοι πρὸ τῶν πυλῶν ἐντευξόμεθα: ἔστι γὰρ ἀεὶ 
Ἃ ῇ ᾽7 Ὑ΄ « “ 3 ᾽ 

τεταγμένη. Οὐκ ἂν μελλειν δέοι, ἐφη ὁ Κῦρος, ἀλλ 
χ ,, « ΄ Ψ Χ 

ἰέναι, ἵνα ἀπαρασκεύους ὡς μάλιστα λάβωμεν τοὺς 
δ 

ἀνδρας. 
᾽ Ν Ἂ ΄ » 7 3 7ὔ Ξ “ ν: 7ὔ 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐρρήθη, ἐπορεύοντο" τῶν δὲ ἀπαντώντων [10] 
΄ Ν ’, , ε »"» ’ὔ 7 ς 

οἱ μὲν ἀπέθνησκον παιόμενοι, οἱ δ᾽ ἐφευγον πάλιν εἰσω, οἱ 
δ) ΄ ε 9 3 Ν ᾿ ’ “ » ΄ ς 

ἐβόων" οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν συνεβοων αὑτοῖς, ὡς 
ΝᾺ, ἕ ΄ ρου δας κ 

κωμασταὶ ὄντες καὶ αὐτοί: καὶ ἰόντες ἡ ἐδύναντο τάχιστα 
2 Ἀνὰ: “- β Χ Ἃ ἈΠ Ν ς Α ὺν τῷ Τ' β Ἷ 

7 ἐπὶ τοῖς βασιλείοις ἐγένοντο. καὶ οἱ μὲν σὺν τῷ Ἰ᾿ωβρύᾳ 
Ν 

καὶ Γαδάτᾳ τεταγμένοι κεκλειμένας εὑρίσκουσι τὰς πύλας 
- ὩΡ ς ἀρ ῖς Ν ᾿ᾳ 7 » ͵ 

τοῦ βασιλείου: οἱ δ᾽ ἐπὶ τοὺς φύλακας ταχθέντες ἐπεισπί- 
3 ων ͵ Ν “- Ν Ν ΕΝ ε 

πτουσιν αὐτοῖς πίνουσι πρὸς φώς πολυ, καὶ εὐθὺς ὡς 
48 πολεμίοις ἐχρῶντο. ὡς δὲ κραυγὴ καὶ κτύπος ἐγίγνετο, 

αἰσθόμενοι οἱ ἔνδον τοῦ θορύβου, κελεύσαντος τοῦ βασι- 
λέως σκέψασθαι τί εἴη τὸ πρᾶγμα, ἐκθέουσί τινες ἀνοί- 

δ 7 ε ΚΕ χ ΄, ε 53 ᾿ ᾿ 
29 ἕαντες τὰς πύλας. οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γαδάταν ὡς εἰδον τας [11] 

7 7 ὁ ΄ »» 7 

πύλας χαλώσας, εἰσπίπτουσι καὶ τοῖς πάλιν φεύγουσιν 
, “-“ Ν, ἊΝ 

εἴσω ἐφεπόμενοι καὶ παίοντες ἀφικνοῦνται πρὸς τὸν βα- 
ὕ « 7 Ἀ ᾽ὔ ὰ 53 

σιλέα: καὶ ἤδη ἑστηκότα αὐτὸν καὶ ἐσπασμένον ὃν εἰχεν 

26 

ἔστη (α. ΠΟΥΤ. 5.0.1. αἰεὶ Δ.α. 
μέλλειν Μυχοίμ. 
τὸν οτη. Ὁ. 

κελεύσαντος 10. 
» ’ ΡΣ ἃ » Ἄ εἰσπίπτουσι͵ εἰς ἃς εἰσπίπτουσι Α.α. 

ΕἸΈΣ νυν ἢ: σπασάμενον 1). 

οὐκ ἂν μέλλειν δέοι] [ἃ ὥρα ἂν εἴη 
1, 4, 18. δ πυπη δὲ, ἡ 80. Ἢ 4 κθο 
5ΟΌΗΝ, “ Πρεῖθ δὰυίθῃ Μαυγοίιβ8 μέλ- 
ἽΝ 4189 ΘΟὨΓαβ8 5. 7: 

ἦ] ὡς ροβύ ἣ 5ἰτη]Π06Γ ἸΠαῦαπι 
νὴ Ἧτα, Ρ. 53 Α: Ἧι δυνατὸν ὡς 
κάλλιστα, ἑσοπΐα]! δα ΤΠ68. ΒΊΘΡΠ. Υ. 
Ταχὺ Ρ.1 901 Β, ΟΌἹ αθ [ουπηα]ὰ ἣ τά- 
χιστα. ὡς τὐυρς, τάχιστα Ζοῃδδδ. 

27. κεκλειμένας] Πδης τἰπ81| ἴ0Υ- 
τήϑτη ἴα ΡΙΟὈδηῦ ρΥδηητηδίϊοὶ δα ϑ[Θρἢ. 
ΤΉ 65. οἰΐαῦ!, υὐ πὸ γθοθηθουῖθιβ 4]- 
ἄθηα 1014 θη τηϑιηούδίϊβ, ποααπη Α(1- 
οἷβ γβ ηφαθπᾶα 811. ΝΠ Ιη γε ]Ὸ ἴῃ 
ΠΡ τῖθ. Ουστορ. νϑϑίϊριαπη [ΟΥΤηδ6. ΡΘῚ ἢ; 
Ὧδ αὰὰ αἰχὶ δα ΑΠΌ. 3, 2, 7. 

29. βασιλέα] Βεο]θαζαγθπι, απ οἱ 
ΝΑὈΟΠΘαια ἃ Βογοβο, [αρυποῖιβ. 80 

ἂν μέλλειν] ἀμελεῖν Α.(.Μ. ἂν ἀμελεῖν 1). 
μάλιστα] μάλιστα ἂν Α.ἃ. 26 

ὄντες αὐτοὶ Α.(ἀ. ΠΟΥ. 5. ν. καὶ αὐτοὶ ὄντες 0. 
ἘΠ ΟΠΘΗΒΙ5 ἃ. 1614. [ΔὈ1] ὡς τάχιστα. 
11011, Π181 φῃοα σ᾽ δηρτιβύῦθ Ἰηβουὶῦ 8118 πη. 1)., οὖ ΖοῃδΙΆΒ. 
πολέμιοι ἐχρῶντο Α. πολέμιοι ἐχρῶντο αὐτοῖς 1). 

20. οἱ δ᾽ ---χκαλώσας οἵη. Α.6. πηρ΄. Υ. 

. εἴσω] ὀπίσω 10. 
τάχιστα 66. 

ν: “ 

27. κεκλειμένας κεκλεισμένας 
πύλας] θύρας 1). 

28. κελεύσαντος] καὶ 
γαδάτην 10. 

ἐφαπόμενοι ἃ... αὖ νιαοίαν, ρτ., Βοα 

Ηεγοαοίο νοοσαΐτ. Υ,. 688]. 123, 14; 
τ δικά 40, πὐθϑς; Τ᾿) απε τ ΟΣ 
[6 10. 25)» 12.182; 14. δο,ι 51 Ῥδββιπας 
Απμο δαίθῃ Μ. 3466. ἡ. Ῥξ 4176, Α. 
ΟἸἾγ. ρ98 Βαθυ]ΟΠΙΟΠῈ ̓ ΠΊΡΟΥΙΠ αν 6 }- 
ΒΌΠ) ογαΐ, δίαπο δα Μϑάοβ οἵ Ῥευβαϑ 
ν]οΐοτο5 ἰγαπϑὶαύατη. Οὐηΐ. ΒογΟΒ. 8Ρ. 
ΨΦόΒ6ρἢ. Ο. Αρίοηῃ. 1, 20, ἔπι86}. Ρυθρ. 
9, 4ο. ΗΠ ΓΟΗ. Ἐπ Ππτοη. Ρ- 49. 
ΒΟΉΝ, ιββοηϑη ΑΡγάθηὶ ἀρπ 
ἔτιβοῦ. Ρυθρ. 1. 6., τὶ ΡοΒίγθΙη 
ΒΑΡΥ]ΟΠΙΟΥ τη ΤΟρθιὴ ΥἹΐδθ ἀΟΠΔΙΤΙΠῚ 
γα ιῦ, ἃ Χοπορποηίθ οὐ [Δ η16]6, απ] 
ἰγαοΙἀαίπατη ἡδιγαηΐ, ποίαν! οὐ ΠῚ 
ὙΝν εββϑιηρ. δὰ σιπηβομὶ Οἤτοη. Ρ. 664. 

ἐσπασμένον) ϑἰγιοίατη ρ]αάϊατη ἴο- 
Ὠθηΐοιη. ΟὈὐπίτα γϑοΐθ αἸοιαν σπασά- 
μενος ἀποκτείνει ν6] ἀπέκτεινε. [ἃ 
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ἀκινάκην εὑρίσκουσι. καὶ τοῦτον μὲν οἱ σὺν Γαδάτᾳ καὶ 
Γωβρύᾳ πολλοὶ ἐχειροῦντο" καὶ οἱ σὺν αὐτῷ δὲ ἀπέθνη- 
σκον, ὁ μὲν προβαλύμενός, τι, ὁ δὲ φεύγων, ὁ δέ γε καὶ 

21 ἀμυνόμενος ὅτῳ ἐδύνατο. ὁ δὲ Κῦρος διέπεμπε τὰς τῶν 
ἱππέων τάξεις κατὰ τὰς ὁδοὺς καὶ προεῖπεν οὺς μὲν ἔξω 
λαμβάνοιεν κατακαίνειν, τοὺς δ᾽ ἐν ταῖς οἰκίαις κηρύττειν 
τοὺς συριστὶ ἐπισταμένους ἔνδον μένειν" εἰ δέ τις ἔξω 
ληφθείη, ὅτι θανατώσοιτο. 

42 Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. Γαδάτας δὲ καὶ Γωβρύας 
ἧκον" καὶ θεοὺς μὲν πρῶτον προσεκύνουν, ὅτι τετιμωρη- 
μένοι ἦσαν τὸν ἀνόσιον βασιλέα, ἔπειτα δὲ Κύρου κατε- 
φίλουν καὶ χεῖρας καὶ πόδας, πολλὰ δακρύοντες ἅμα χαρᾷ 

42 καὶ εὐφραινόμενοι. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο καὶ ἤσθοντο οἱ 
τὰἂς ἄκρας ἔχοντες ἑαλωκυϊάν τε τὴν πόλιν καὶ τὸν βα- 

44 σιλέα τεθνηκότα, παραδιδόασι καὶ τὰς ἄκρας. ὁ δὲ Κῦρος 
τὰς μὲν ἄκρας εὐθὺς παρελάμβανε καὶ φρουράρχους τε καὶ 
φρουροὺς εἰς ταύτας ἀνέπεμπε, τοὺς δὲ τεθνηκότας θάπτειν 
ἐφῆκε τοῖς προσήκουσι" τοὺς δὲ κήρυκας κηρύττειν ἐκέ- 
λευσεν ἀποφέρειν πάντας τὰ ὅπλα Βαβυλωνίους" ὅπου δὲ 
ληφθείη ὅπλα ἐν οἰκίᾳ, προηγόρευεν ὡς πᾶντες οἱ ἔνδον 
ἀποθανοῖντο. οἱ μὲν δὴ ἀπέφερον, ὁ δὲ Κῦρος ταῦτα μὲν 
εἰς τὰς ἄκρας κατέθετο, ὡς εἴη ἕτοιμα, εἴ τί ποτε δέοι 

530. γαδάτῃ Ἀ.}). γωβρύαν Δ. πολλοὶ οἵη. Ὁ). προβαλλόμενος 10. 
τις Α.α. ργύ. καὶ οἴα. Μ. δύναιτο }). 831. διέπεμπε τάξεις ἱππέων κατὰ 1). 
ληφθήσοιτο 1). 42. ἦσαν] εἴησαν 1). καὶ χεῖρας] χεῖρας 1). 4. θάπτειν 
οἵα. 1). ἐφῆκε] ἀν 8. ἐφ τ. α. ἀνεφῆκε Μ. ἐκέλευεν ).α. ληφθεῖεν 1,..Μ. 
λειφθεῖεν Διά. ληφθήσοιτο 1). προηγύρευον 1). ἀποθάνοιντο 1). 

ΑμδΌ. 7) 4: τύ, ἐκπηδῶσιν ἐσπασμένοι 

τὰ ξίφη. ϑαρτα 4.1,2: ᾿Δνατεταμένος 
οὗτος τὴν μάχαιραν (5 Ὀ]αύθτη ο]δα τι ΠῚ 

συρίων οὐ λέγει. ὁ δὲ Ἴωσηπος ἐν τῷ 
δεκάτῳ λόγῳ τῆς ᾿Αρχαιολογίας. τὸν 
Βαλτάσαρ τοῦτον εἶναι ἱστορεῖ, ᾧ καὶ 

(668) ὕ ὑπήκουσέ ’ τέ μου εὐθύς. ΒΌΗΝ, 
81. τοὺς] τοῖς Πεἰ5ἰκῖα8. ἸΏ ΤρΔΓρΡῚ ΠΘ 

ἜχδιηρΙατ 18 881, αὖ οδ΄ 4, 2. 32 οἱ 4110}. 
32. θεοὺς μὲν πρῶτον] (ὐοηΐ. ΘΕ 59 ὃ: 

δακρύοντες ἅμα χαρᾷ] Η. ἅτ. 7,1 
32: Κοινόν τι ἄρα χαρᾷ καὶ λύπῃ δά: 
κρυά ἐστιν. Ὅ16 δαίΐοιῃ [)10 (ἬΓ. ΟΥ. 
2, ΜΟ]. 1, Ρ. 78: Ἐπὶ τοσοῦτον ἅμα 
σπουδῇ Ἂς ΠΟ οα 6, τ, 6 αἰοϊ- 
[τ : Τοιαῦτα ἔπαιζον σπουδῇ Ἡδὸν ἀλ- 
λήλους, ἃ 10] Θχβρθοίθϑβ ἅμα σπουδῇ. 

τὸν ἀνόσιον βασιλέα] " οΟ μὲν οὖν Ξε- 
νοφῶν τὰ περὶ τοῦ Κύρου ἱστορῶν τὸ 
ὄνομα τοῦ ἁλόντος βασιλέως τῶν ᾽Ασ- 

ἡ χεὶρ ἐφάνη ἐκ τοῦ τείχους προϊοῦσα 
καὶ γράφουσα τὰ ἤδη προγραφέντα 
γράμματα, ὧν τὴν δήλωσιν ἡρμήνευσεν 
ὁ Δανιήλ. Ζοῃαχαβ Ρ. τύ Α. 

328. τὰς ἄκρας] ῬΊΌΓο5 ἀκροπόλεις Ἰῃ 
αγῦθ ΒΑΡυ]οπΘ Δα [1586 Δ]! πα 6. ΠῸῚ 
οοηπδίδῦ : 504 ρμούα!ς ἀκρόπολις ΠαΡι- 
1586 ΡΙτἃ οδϑίρ!]α ει ἐρύματα. ΒΟῊΝ, 
θΤῸ ΘΟ ΠΟΥ 1586 ὉΠ ΘΙ σαρίδτῃ ἃ] ἴῃ 
Θχίγοιηᾶ 6]118 ρασγίθ θβδβθηΐῦ παυγαΐ Π6- 
Τοσοί. 1, 10:1, ΔΥβυοῦ. ΠΟ ἢ. ἢ 
ΖΝ. 

34. ληφθεῖεν] Οοηΐ .5. 21. ΒΟΗΝ, 
1)6 μὑ]υγΆ}} ν. δα 5, 4, 8 
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35 χρῆσθαι. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἐπέπρακτο, πρῶτον μὲν τοὺς [13] 

μάγους καλέσας, ὡς δοριαλώτου τῆς πόλεως οὔσης ἀκρο- 
θίνια τοῖς θεοῖς καὶ τεμένη ἐκέλευσεν ἐξελεῖν: ἐκ τούτου 
δὲ καὶ οἰκίας διεδίδου καὶ ἀρχεῖα τούτοις οὕσπερ κοινῶνας 
ἐνόμιζε τῶν καταπεπραγμένων" καὶ οὕτω διένειμεν ὥσπερ 
ἐδέδοκτο τὰ κράτιστα τοῖς ἀρίστοις. εἰ δέ τις οἴοιτο μεῖον 

46 ἔ ἐχειν, διδάσκειν προσιόντας ἐκέλευε. προεῖπε δὲ Βαβυλω- 
νίοις μὲν τὴν γῆν ἐργάζεσθαι καὶ τοὺς δασμοὺς ἀποφέρειν 
καὶ θεραπεύειν τούτους οἷς ἕκαστοι αὐτῶν ἐδόθησαν᾽ Πέρ- 
σας δὲ τοὺς κοινῶνας καὶ τῶν συμμάχων ὅσοι μένειν 
ἡροῦντο παρ᾽ αὐτῷ ὡς δεσπότας ὧν ἔλαβον προηγόρευε 
διαλέγεσθαι. 

Ἔκ δὲ τούτου ἐπιθυμῶν ὁ Κῦρος ἤδη κατασκευάσασθαι 37 [14] 

α. μι... ὃὔὕὧὖ νἱἀοίυγ, δορυαλώτου ἃτη})0 ΘΟΥΤ. 
ἐκέλευσεν] σε Ἰῃ 188. (,, 4] ΡΓ. ογίαββθ σαν. 

οἷσπερ Ὁ. κοινωνοὺς Α.(α. ΘΟΟΥΤ. Πηρ΄. ᾿΄. 
Θμ]΄α5 ν. Κοινῶνας ΟἸ8 8 ἀκροθίνια --- ἐξελεῖν οἵ 

οὕσπερ---καταπ. καὶ οὕτω] οὕτω δὲ 9. προσιόντα (πρὸς ἰόντα μγ.) διδά- 
σκειν 10. 26. τούτοις 1). αὐτῶν ἕκαστοι }. πέρσας δὲ τοὺς 
κοινῶνας ὡς πέρσας δὲ καὶ τοὺς κοινωνοὺς Α. οὐ 4] ὡς Ρι ΠΟΙ5 ποίδί Υ., ν Δι ΓΘ Τὴ 
Ροβί κοι 5.ν.1. .Μ. πέρσας δὲ τοὺς κοινωνοῦντας 1).Μ. ΘΟΥΥ. Βεβεταὶ κοι- 
νῶνας. ἑαυτῷ Ὁ. ἔλαβεν 0. 47. ἐπεθύμει ἃ. 5.ν.γτ. ἤδη οτα. Ὁ. 

35. δοριαλώτου Α.}). ργ. 
ἀκροθήνια Ργ., υὖ νἸάοίαιν, 1). 
καὶ οἰκίας ] οἰκίας 10. 
ἐνομίζετο Α.(α. οοΥΥ. 5. ν.Ὑ.Ψ 

45. ἐδέδοκτο)] 2, 2, 17: 291 
86. κοινῶνας  ϑρτα 8. 35, κοινωνοὺς 

τῶν καταπεπραγμένων γοςαγ!ῦ ΘΟΒαΘΩῚ 
Ῥαυϑᾶβ : ἰηΐγα ὃ, 1, τύ, 25, 326, 40. κοι- 
νῶνας γΕ]ὶ παν  Ἐρρ νοὶ κοινωνοῦντας 
ἰζογιιπα νοσδΐ: 4]101] οἱ περὶ αὐτὸν, οἱ 
περὶ τὸν βασιλέα. 5ΟΉΝ, Ρο]]υχ ὃ, 
134: Οἱ κοινῶνες Ξενοφῶντος ἴδιον. 

καὶ τῶν συμμάχων Εατη ἢϊβ, αἱ 
Ῥεγβίβ, 4008 κοινῶνας αἸοῖῦ ΧοπορἤΟΗ, 
οἰκίας καὶ ἀρχεῖα Ογτιι5 ΒΑΡΎ ]ΟΠΘΟ ἀ6- 
αἀογαῖ. [096 Β00115 ἸΘγ τη αϑύ ὃ, 4, 28: 
Ὅσοι αὐτῶν οἰκεῖν ἐβούλοντο παρ᾽ αὖ- 
τῷ, τούτοις δὲ χώραν καὶ οἴκους ἔδωκε. 

Αἀάϊαν Μοᾶοβ εὐ Ηγγοδηΐοβ τπᾶχὶ- 
ΤΠ Ῥαΐθιῃ [α]556. Αὐἤαο ἀθ ΒαΡγ- 
Ἰοπϊα ἴθυγα ΒΕΥΤΩΟ εδϑί. Ογαχδυ 651 
ΒΑΡΎ ]οΟΠΘ οδηΐ ἐξηρημένος οἶκος καὶ 
ἀρχεῖα, αὖ εβὲ ὃ, 5,17. ὕΟὐτὴ τηϊοτ8 
να]ῦ Οὐγὰβ βαίγαραβ ἴῃ ῬΥΟν ΠΟΙᾺ ΟΔΡ. 
6, ἐφόροις 8εῖι Ἰοραίβ ἴῃ ῬΓΟΥΙΠΟΙΔΒ 
τη 6 415 οχύσα ΟΥ̓ Ι ΠΟΙ 51Π}}}106 χώ- 
ρας νέμεσθαι καὶ οἴκους ἴῃ ῬΓΟΥΙΠΟΙΙΒ 
Δϑϑιρῃδῦ: ασαοα τὐγαΤ 116 ΤΠ 1118 Ε. Ὁ. 
Ἁ4Ἰοΐ οἴκους καὶ ὑπηκόους κατὰ πάσας τὰς 
καταστραφείσας χώρας. ῬϑδίγΑΡΔΥ Ια 
ἸΠΠΡΘΙΊΟ ΒῈΡ]1οῦ 608, ὁπόσοι ἂν γῆν καὶ 
ἀρχεῖα λάβωσι ἴῃ! ΡΥΟΥΙΠΟΙ15 6, ΤΟ, 608- 

416 Δυ]ΔΠ) βαίσαρμϑο σοΪθυα ΤαὈθΐ ; 4108 
ἸοΓ ΠῚ 5. 13. 1Π06]ΠΡΌΓΘ. ΠῸΒ νΟ] 1558 
νΙΔΘΥῚ ροβϑιῦ Χοπορηοη, Ὁ] αἱ δᾶ 
βαίταρϑδϑ : Οὕτω καὶ ὑμεῖς τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν 
ἀρχὰς ἔχοντας μιμεῖσθαι ὑμᾶς διδά- 
σκετε. [ὉΪ Θηΐμη οοατοθ8 φυϊἀδιὴ ἀρ- 
χεῖα. Ναγυτμῃ ᾿ΐα οὐδαμὰ ὑφ᾽ ὑμᾶς 6886 
αδρεγοί. δαρογαϑί τὖ αἸΒΡΙΟΙΔΠΊ115 41185 
αἸσαηΐαν ἀρχεῖα. ϑαργα 1; 2. 5: 51π0 
τά τε βασίλεια καὶ τὰ ἄχλὰ ἀρχεῖα. 
ὉΡΙ εθείθβ τϑρίοθ οἵ ραϊαίϊα ῬγΟΟθ 
5611 ΟἸΠΟΙΟΥΊΙΠῚ ΡΔ] ΔΓ ΠΟΥΊΙΠῚ 5] Π ΟΔΥῚ 
νιἀθηΐαγ. Εἰ 7, 5. 85» δϑί ἐν Πέρσαις 
ἐπὶ τοῖς ἀρχείοις οἱ ὁμότιμοι διάγουσιν, 
εἴ 8,1, 5; τόδε τὸ ἀρχεῖον γορίατη ΟΥΥῚ 
ΒΑθυ]οπα νοοϑΐ, οἱ 8. 6, θύρας, Ῥᾶ.]}1Ὸ 
γΘΙῸ ροβί τὰς τῶν ἀρχόντων θύρας ἀα]- 
οἷῦ ῬΓῸ ἀρχεῖα. ΑἸ1ΡῚ ἀπ ΙΓ] ροΐεϑβί 
ααϊα 810 ἀρχεῖον ἂρ ΧΕΠΟΡΠΟΠίδβΠΊ, 
ν ] Ὁ] ΗΙδβῖ. αὐ. 5, 4. 58, ἨὈῚ ν. δηπού. 
Ιη Οὐγυτορ. Ἰοοὶβ Δρροβιθβ νἹἀδίιν νο- 
σΑὈα] τη ἔθυθ ὁο68. δὲ ρα]αῦα ῥγοοθ- 
ΤΌΤ, πηαρΊβίγαίαιση οὐ ΟΠ οἰοσιτη μᾶ- 
ἸΔ ΕἸ ΠΟΥ τι βρηϊἤοασο. 5ΟΌΗΝ, 

διαλέγεσθαι) Μ΄. Δα ΑΠπα». 2, 6, 22: 
Τῶν συνόντων ὡς καταγελῶν διελέγετο. 

47. ἐκ δὲ τούτου] Ηϊης τρϑοίτι5. 1η]- 
τὰτ ΠΟΣῚ Οοἴανι τϊῃὶ ἄτιο} νἹ δ αΓ, 

Αἃ 
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καὶ αὐτὸς ὡς βασιλεῖ ἡγεῖτο πρέπειν, ἔδοξεν αὐτῷ τοῦτο 
σὺν τῇ τῶν φίλων γνώμῃ ποιῆσαι, ὡς ὅτι ἥκιστα ἂν ἐπι- 
φθόνως σπάνιός τε καὶ σεμνὸς φανείη. ὧδε οὖν ἐμηχα- 
νᾶτο τοῦτο. ἅμα τῇ ἡμέρᾳ στὰς ὅπου ἐδόκει ἐπιτήδειον 
εἶναι προσεδέχετο τὸν βουλόμενον λέγειν τι καὶ ἀποκρι- 

ἡ Β 4 ς ὦν ΒΕ 

48 νάμενὸς ἀπέπεμπεν. οἱ ὃ ἄνθρωποι ὡς ἔγνωσαν ὅτι προσ- 
Ὁ » ἴω 3 ΄ 

δέχοιτο, ἧκον ἀμήχανοι τὸ πλῆθος" καὶ ὠθουμένων περὶ 
ἴων “- Υ͂ Χ ᾿ ΓΑ 53 « Ν 

39τοῦ προσελθεῖν μηχανὴ τε πολλὴ καὶ μάχη ἦν. οἱ δὲ 
φ ’ὔ 3 Ψ' ᾿' 

ὑπηρέται ὡς ἐδυναντο διακρίναντες προσίεσαν. ὁπότε δέ[15] 

τις καὶ τῶν φίλων διωσάμενος τὸν ὄχλον προφανείη, προ- 
’ 

τείνων ὁ Ἰζῦρος τὴν χεῖρα προσήγετο αὐτοὺς καὶ οὕτως 
ἔλεγε: Περιμένετε, ἕως τὸν ὄχλον διωσόμεθα. οἱ μὲν δὴ 

Ψ ’ὔ «ε 5. ΩΣ 7] Ν ᾽ Ξ ΄ 

φίλοι περιέμενον, ὁ δ᾽ ὄχλος πλείων καὶ πλείων ἐπέρρει, 
“ 5) ,ὔ ΄“ ι 

ἕωσπερ ἔφθασεν ἑσπέρα γενομένη πρὶν τοῖς φίλοις αὐτὸν 
» Ν ΄, “ ΝΟΥ ΤῈ “- ’, σ“ 

4ο σχολάσαι καὶ συγγενέσθαι. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος λέγει, Ὥρα, 
ὕ 3 Ὁ “- τ δ᾽ ᾿ δ 9ῚῪ ᾿ Ν Ν 

ἐφη; ὦ ἀνδρες, διαλυθῆναι αὔριον δὲ πρῷ ἐλθετε; καὶ γὰρ 
ἜῈ δὺ ’ - ἘΝ “- Ἑ 

ἔγω βούλομαι ὑμῖν τι διαλεχθῆναι. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ 
γ “ 37 » ’ὔ 7 ΄ ΕΥΔ 

φίλοι ἄσμενοι ᾧχοντο ἀποθέοντες, δίκην δεδωκότες ὑπὸ 
“ - ,ἷ Υ ἐν ΤᾺ 

πάντων τῶν ἀναγκαίων. καὶ τότε μὲν οὕτως ἐκοιμήθησαν. 

ἂν ἐπιφθόνως] ἀνεπιφθόνως Α.6, ἀποκρινόμενος Α.α. μηχανὴ---ἦν] 
πολλὴ μηχανὴ ἦν 10. 348. προσεδέχοιτο Α. 20. ἠδύναντο Α.(ἃ. δια- 
κρίνοντες προσίεσαν ϑίορῃϑηιι. προσήεσαν Α.}).α. ἔλεγε] ἔλεγεν 
ἄνδρες φίλοι 10). παραμένετε Α.α. ὡς---διωσώμεθα 1). Ῥοϑί αμοὰ ἔπει- 
τα δὲ καθ᾽ ἡσυχίαν συγγενησόμεθα οτα. Α.Ε. πηρ. τ΄ περιέμενον ΟΡ Πδητι8. 
παρέμενον Α.1).α. πλείω καὶ πλείω Α.ἃ. γγ. ἕωσπερ] ὥστ᾽ ἢ. ἐἙσπέ- 
ρα] ἑσπέρα τε .α. σχολάσαι αὐτὸν 1). 40. οὕτως Α. ὥρα] ἄρα 
Α.6. οοΥγ. ἄρ᾽ Ὦ. διαλυθῆναι ΓΛΌΥΪ νῦν μὲν διαλυθῆναι. Τὰν] πρωί. 
ταῦατ] δὲ ταῦτα 1). ὑπὸ] ἀπὸ 1).Ὁ. 5. ν. Υ΄Ψ τῶν οἵη. Α. 

1] θ61118. βπ1015 Ρ8 618. αρῖθβ βαρ]! οδη- 
τὰν. ΒΟΉΝ, ΚΕ Βίοῦν. ΕἸ. 15» 3: ἐν 
τῷ η΄ τῆς Κα. π. ΡΟΗΪΐ 7, 5, 82, οὐ γὰρ--- 
στερηθῆναι. 56 ἃ ΟἸΏΠ68 11185 αἸν]βῖο- 
Ὧ65 ἴῃ ΠΠΡΤῸΒ ο,ΘΙΠΊΔΙΙΟΟΥΙΠ 6886, 
ΠΟ ΒΟΙΡίοστη 1115 δοίβί]β, αἸούπι Πη 
ΡΥροῖ. δα Η. τ. Ρ. ΧΙ, δα Απδῦ. Ρ.1. 

ἐπιθυμῶν---ἔδοξεν αὐτῷ] Οοπηί. 4, 2, 
8: 6,1,81. ΖΕΌΝ, 

48. ἀμήχανοι 6Χ ΠῚ {ΓΒΕ Ά]1586 
ϑδαϊάαβ ἴῃ νοο. ἀμηχάνητοι, ἀντὶ τοῦ 
πολλοὶ, Ξενοφῶν, ΠΟΥΡ ΘΠ Β4η6 ὨΪΠς 
νἹἀθθαύαν Καβίοτγο. ΒΟΉΝ, ΤΪἿ]ἀϑθιὴ 
(ογΐαβ88 οχ ἢ. 1. διωσόμεθα. 

80. σχολάσαι] Δ ΘΓ] ουγη ἀαίϊνο 
σοΠ] ΠΟ Θχθυαρῖα τητ]ΐα ΘΧ 1} οἱ 7165. 
ϑίορἢ, 5 δυο βθαῖιθηβ καὶ συγ- 

γενέσθαι ΔΡΡΘΠΩΙΧ ΟΠ ΤΩΪΠ115 1Π110}}15 
αυδιη ὑπακούειν ὃ, 1, τ8. 

40. πλέον ον ον εἸοίο καιρὸς 
Οονοίαβ Μποῖηο5. νο]. 5. ἢ . 884 ἃ ἄρα 
ἴῃ ὥρα ταὰπίαΐ, αὰαοα οὐ ΠῚ “Καιρὸς (0ῃ- 
ξαβατῃ Η. ὅτ. 7, 2, 14. ἾΑρα ααΐθιη 
σα ὅρα ν6] ὥρα ΒιιρΓὰ 5» 45 385 ἃρπᾶ 
Ε86}0. Η]δγΟΟΙ. Ρ. 45, 50 (ὐαϊδί. ὅϑ'6α 
ἀοθπά τη ογαύ οὐϊᾶτη νῦν μὲν, αποα 
πὰ ΟΠ καιρὸς ᾿πύ]}ϊὉ σΟΥΓΘΟΐΟΙ, 
Ροβίᾳιδιη ὥρα ἴῃ ἄρα εδβοὺ ἀδργανὰ- 
{ατη. 

ὑπὸ πάντων τῶν ἀναγκαίων) ΑΙ 115 
ΡΓΟΒΙΙΕ : οοηΐ. 5.53. ᾿αάθιη Ἰοοι- 
(101, 6, 45. ἃ σογγθοίοσθ 1]1αΐα ΔΠΔΡ. 
4: 4,14. τ] τπϑ]οσθβ ΠΥ] τθοίο ἀτα- 
σθαλίας, ἀθ αὰο αἰχὶ μγεοῖ, μ.. χὶν, 
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Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ μὲν Κῦρος παρὴν εἰς τὸ αὐτὸ χωρίον, [16] 
ἀνθρώπων δὲ πολὺ πλεῖον πλῆθος περιειστήκει βουλομέ- 
νων προσιέναι, καὶ πολὺ πρότερον ἢ οἱ φίλοι παρῆσαν. 

ὁ οὖν Κῦρος περιστησάμενος τῶν ξυστοφόρων Περσὼν 
κύκλον μέγαν εἶπε μηδένα παριέναι ἢ τοὺς φίλους τε καὶ 

42 ἄρχοντας τῶν Περσῶν τε καὶ τῶν συμμάχων. ἐπεὶ δὲ 
συνῆλθον οὗτοι, ἔλεξεν ὁ κῦρος αὐτοῖς τοιάδε. ἤΑνδρες [15] 
φίλοι καὶ σύμμαχοι, τοῖς μὲν θεοῖς οὐδὲν ἂν ἔχοιμεν μέμ- 
ψασθαι. τὸ μὴ οὐχὶ μέχρι τοῦδε πάντα ὅσα ηὐχόμεθα κατα- 
πεπραχέναι" εἰ μέντοι τοιοῦτον ἔσται τὸ μεγάλα πράττειν 
ὥστε μὴ οἷόν τ᾽ εἶναι μήτε ἀμφ᾽ αὑτὸν σχολὴν ἔχειν μήτε 
μετὰ τῶν φίλων εὐφρανθῆναι, ἐγὼ μὲν χαίρειν ταύτην τὴν 

43 εὐδαιμονίαν κελεύω. ἐνενοήσατε γὰρ, ἔφη, καὶ χθὲς δήπου 
ὅτι ἕωθεν ἀρξάμενοι ἀκούειν τῶν προσιόντων οὐκ ἐλήξα- 
μεν πρόσθεν ἑσπέρας" καὶ νῦν ὁρᾶτε τούτους ἄλλους πλεί- 
ονας τῶν χθὲς παρόντας ὡς πράγματα ἡμῖν παρέξοντας. 

44 εἰ οὖν τις τούτοις ὑφέξει ἑ ἑαυτὸν, λογίζομαι μικρὸν μέν τι 
ὑμῖν μέρος ἐμοῦ μετεσόμενον, μικρὸν δέ τι ἐμοὶ ὑμῶν" 
ἐμαυτοῦ μέντοι σαφῶς οἶδ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ὁτιοῦν μοι “μετέσται. 

45έτι ὃ ; ἔφη, καὶ ἄλλο ὁρῶ γελοῖον πρᾶγμα. ἐγὼ γὰρ δή- 
που ὑμῖν μὲν ὥσπερ εἰκὸς διάκειμαι: τούτων δὲ τῶν περι- 
εστηκότων ἢ τινα ἢ οὐδένα οἶδα, καὶ οὗτοι πάντες παρε- 
σκευασμένοι εἰσὶν ὡς ἢν νικῶσιν ὑμᾶς ὠθοῦντες, πρότεροι 

4: 

41. περιεστήκει Α.Ε. βουλόμενον ἴ0. μέγα Ὁ. παριέναι] ἄλλον 
αἀὰ. Ὦ. ξυμμάχων α. 42. οὗτοι] αὐτοὶ Α. Ἢ τοιαῦτα ἃ. ξύμμα- 
χοι α. τοῖς δὲ θεοῖς οὐδὲν ἀἁ τ χα μ. Ῥυϊβείδῃ, 18, 230. ηὐχόμεθα Ε. 
εὐχόμεθα Δ.) .α. ἀμφ᾽] ὑφ᾽ ἃ. σοΥΥ. 5. ν. 1. αὐτὸν 48: ἐν- 
νοήσατε ἔφη οἵη. Ὁ. ἐχθὲς δήπουθεν 1). : ἀνλου: καὶ ἀλ- 
λους Α. 6: ἐχθὲς 1Ὁ. παρόντας [).1. παρόντων Α.}).Ὁ. 44. ἑαυ- 
τὸν] αὐτοῖς Δ. α. ΒΕ: ἐν πλὲ μείζω. Α. α. ΡΓ. ἐμοῦ οτῃ. 10. δέ τι] μέν 
τι Δα. ἐμοὶ ΟἸΏ. τ βον τ, «ἐμ αὐτοῦ 1). ὉΓ. μοι οτη. Δ.6. 8. ν. στ. 
“ΕΝ οἶδα] οὐ τρῶν: Ὁ. πάντες) οὕτω ααά. ).6. πιρ. τ. εἰ νικήσωσιν 1). 
πρότερον 

ἀναγκαίων) ἀναγκαῖα 5ιηΐ οὐρίαο 
ΕἸΌῚ οἵ ροΐιτι8, οὖ 81 συ ργερίθγεα ἢδ- 
τὰγα Πυτήδηα ἢαρὶίας. Οοπΐ, Αγ Θβοἢ. 
Παογα. Ὀ. 801. οἵ Ἰητἃ 5.52. 5ΟΗΝ, 

44. μικρὸν μὲν] ΤΑΌΥΟΓΌΙΩ Π]Θ]]ΟΥΓ ΠῚ 
Βουρύανα μείζω ἰογίαβθα εχ μεῖον 46- 
ΡῬγαναΐδ, τὖῦ ΒΞ 06 ΡΘΟΟΔΥΙΙ 80]6ὲ ἴῃ 11- 
ὈΓ115. 

45- ἤ τινα ἢ οὐδένα οἶδα] ἘοΥΓΊΪδγὴ 

Ηετγοάοίο ἔβη]! θη εὐ Ζυ]αηο ορτο- 

516 1Πππϑίσαν] Δ] Κοηδγ. δὰ Ἡ τοσοῦ. 
3, 140, οὐ ἴῃ ποὺ Χβη. Ἰοοὸ (ὑδηίου. 
Νοῦν. [δ 6:7. 6. ΒΟΉΝ ΑἸ ν. βὰ 
ΤΏ65. δίθρῃ. ν. Τίς. 

παρεσκευασμένοι εἰσὶν ὡς διαπραξό- 
μενοι] Νόοῃ τηΐπιιβ ἔγθαιθηβ ἀραα Χο- 
ΠΟΡΠοΟΠίθπ 6586 παρασκευάζεσθαι 56- 
ααδηΐα ὡς απδτη οὕτω παρασκευάζεσθαι 
οβίθπαιηι Θχοτηῃ]α δριια ϑμπγΖίαμη. 

ΑΔ 2 
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ἃ βούλονται ὑ ὑμῶν παρ᾽ ἐμοῦ ̓διαπραξόμενοι. ἐγὼ δὲ ἠξίουν 
τοὺς τοιούτους, εἴ τίς τι ἐμοῦ δέοιτο, θεραπεύειν ὑ ὑμᾶς τοὺς 

46 ἐμοὺς φίλους δεομένους προσαγωγῆς. ἴσως ἂν οὖν εἴποι 
σερ, χτὺ δῆτα οὐχ οὕτως ἐξ ἀρχῆς παρεσκευασάμην, ἀλλὰ 
παρεῖχον ἐν τῷ μέσῳ ἐμαυτόν. ὅτι τὰ τοῦ πολέμου τοι- 
αῦτα ἐγίγνωσκον ὄντα ὡς μὴ ὑστερίζειν δέον τὸν ἄρχοντα 
μήτε τῷ εἰδέναι ἃ δεῖ μήτε τῷ πράττειν ἃ ἂν καιρὸς ῃ. 
τοὺς δὲ σπανίους ἰδεῖν στρατηγοὺς πολλὰ ἐνόμιζον ὧν δεῖ 

47 πραχθῆναι παριέναι. νῦν δ᾽ ἐπειδὴ καὶ ὁ φιλοπονώτατος 
πόλεμος ἀναπέπαυται, δοκεῖ μοι καὶ ἣ ἐμὴ ψυχῇ ἀναπαύς- 
σεὼς τινος ἀξιοῦν τυγχάνειν. ὡς οὖν ἐμοῦ ἀποροῦντος ὅ τι 
ἂν τύχοιμι ποιῶν ὥστε καλῶς ἔχειν τά τε ἡμέτερα καὶ τὰ 
τῶν ἄλλων ὧν ἡμᾶς δεῖ ἐπιμέλεσθαι, συμβουλευέτω, ὅ τι 
τίς ὁρᾷ συμφορώτατον. 

Κῦρος μὲν οὕτως εἰπεν" ἀνίσταται δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ ᾿Αρτά- 
βαζὸς ὁ ὁ συγγενής ποτε φήσας εἶναι καὶ εἶπεν, Ἦ καλῶς, 
ἔφη, ἐ ἐποίησας, ὼ Κῦρε, ἄρξας τοῦ λόγου. ἐγὼ γὰρ ἔτι 
νέου μὲν ὄντος σοῦ πάνυ ἀρξάμενος ἐπεθύμουν φίλος γε- 
νέσθαι, ὁρῶν δέ σε οὐδὲν δεόμενον ἐμοῦ κατώκνουν σοι 

49 προσιέναι. ἐπεὶ δ᾽ ἔτυχές ποτε καὶ ἐμοῦ δεηθεὶς προθύμως 
ἐξαγγεῖλαι πρὸς Μήδους τὰ παρὰ Κυαξάρου, ἐλογιζόμην, 
εἰ ταῦτα προθύμως σοι συλλάβοιμι, ὡς οἰκεῖος τέ σοι 
ἐσοίμην καὶ ἐξέσοιτό μοι διαλέγεσθαί σοι ὁπόσον χρόνον 

δοβουλοίμην. κἀκεῖνα μὲν δὴ ἐπράχθη ὥστε σε ἐπαινεῖν. 

διαπραξάμενοι Α.Ὁ. τι οἵη. Δ.Ὁ. 46. 
κατεσκευασάμην 1). ἐμαυτὸν ἐν τῷ μέσῳ υ. γιγνώσκω τοιαῦτα εἶναι Ὦ. 
τῷ] τὸ Α. α. τὸ] τῷ Ὁ. α. 41. ἐπεὶ Ὁ οὖν οτη. 1). συμβουλεύω 
α. ργ. ὅ τι τις] τις ὅτι Ὦ. ΓΔΒ] ἐπιμελεῖσθαι. 48. μὲν] μὲν οὖν Ὁ. 
τοῦ] τοῦδε τοῦ Π.Ρ. 40. κυαξάρους 1). τοῦ κυαξάρους α. πρόθυμος Α.α. 
σοι 58.ν.γὉ. α. χρόνον] ἂν χρόνον Α.Ο. 50. [ΑΛὈΤῚ καὶ ἐκεῖνα. σε ΟἿ. 
ἌἈΠπΟν ΒΥ ν.Υ. 

4ὃ [18] 

τοὺς] τούτους τοὺς Α.α. 

ὁπόσον] ἂν Ὦ]Ὸ ΠΟῊ ΤῊΪΠτ15 νἹ]ΙΟΒΌΓΩ 
αὔδπι 5. 5. 1: 8, 2; 2: 8, 3; 38, 418. 51) 
ΑἸΔ0. 2, 4, 26; 3, 2, 338. Νέο ΤῃηδρῚ5 
ἀοἔβηαιςαγ Ιοςο ὃ, 5, 15 : Τιθέναι τὸ μέ- 
ρος ἕκαστον ὅπου μάλιστα ἐν ὠφελείᾳ 

46. τί δῆτα] Οοηί. 5» 4» 35: 
τοιαῦτα ἐγίγνωσκον ὄντα ὡς μὴ ὕστε- 

ρίζειν δέον] Ἰϑππ βίῃ. Ρ. 28, ἘΠ Τὰ δὲ 
πράγματα ὁρῶ εἰς τοῦτο πτροήκοντα ὥστε 
σκέψασθαι δέον ἑσοηΐοτύ ΠΥ] ΘΙ 15. 

41. ὁ πόλεμος ἀναπέπαυται] ῬΡ]αύ. 
Τ,ὰ60]]. ὁ. 5: Πολλῶν αὖθις ἀνακινούν- 
των τὸν Μιθριδατικὸν πόλεμον ἔφη Μά- 
ριος αὐτὸν οὐ πεπαῦσθαι, ἀλλ᾽ ἀναπε- 
παῦσθαι. 

48, χπόπε ἢ 12.5.2 7.5. Δ» ς 22: 
40. εἰ---ὡς] Ν΄. δα 2, 2. 2. 

ἂν εἴη, υδηη ΒΌΡΒ. ἔνε δ. 687: Τὸ 
φάρμακον σώζειν ἐμὲ ἕως ἂν ἀρτίχρι- 
στον ἁρμόσαιμί που. (Οὐοηξ, δηποῦ. δα 
Η. ὅτ. 2, 3. 48, Οὐ πδηϊ: 45 ἧς 1. 
δ( γνβΣ: Βοῦ. ΒΡ Ὁ; ὅν» 21: 7,.2. ΓΔ 

5ο. κἀκεῖνα μὲν δὴ} δῇῖῆο Η. ΟΥ, ", 4; 
13, οὐ αἱ] μέντοι, 11). 3,1, 1. 
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μετὰ τοῦτο Ὑρκάνιοι “μὲν πρῶτοι φίλοι ἡμῖν. ἐγένοντο καὶ 
μάλα πεινῶσι συμμάχων" ὥὦστε μόνον οὐκ ἐν ταῖς ἀγκά- 
λαις περιεφέρομεν αὐτοὺς ἀγαπῶντες. μετὰ δὲ τοῦτο ἐπεὶ 
ἑάλω τὸ πολέμιον στρατόπεδον, οὐκ, οἶμαι, σχολῇ σοι ἦν 

51 ἀμφ᾽ ἐμὲ ἔχειν" καὶ ἐγώ σοι συνεγίγνωσκον. ἐκ δὲ τού- 
του Γωβρύας ἡ ἡμῖν φίλος ἐγένετο, καὶ ἐγὼ ἔχαιρον" καὶ αὖ- 
θις Γαδάτας" καὶ ἤδη ἔργον σου ἦν μεταλαβεῖν. ἐπεί γε 
μέντοι καὶ Σάκαι καὶ Καδούσιοι σύμμαχοι ἐγεγένηντο, θερα- 
πεύειν εἰκότως ἔδει τούτους" καὶ γὰρ οὗτοι σὲ ἐθεράπευον. 

5χὼς δ᾽ ἤλθομεν πάλιν ἔνθεν ὡρμήθημεν, ὁρῶν σε ἀμφ᾽ ἵπ- 
πους ἔχοντα, ἀμφ᾽ ἅρματα, ἀμφὶ μηχανὰς, ἡγούμην, ἐπεὶ 
ἀπὸ τούτων σχολάσαις, τότε σε καὶ ἀμφ᾽ ἐμε ὲ ἕξειν σχολήν. 

ὥς γε μέντοι ἦλθεν ἡ δεινὴ ἀγγελία τὸ πάντας ἀνθρώπους 
ἐφ᾽ ἡμᾶς συλλέγεσθαι, ἐγίγνωσκον ὅτι ταῦτα μέγιστα εἴη" 
εἰ δὲ ταῦτα καλῶς γένοιτο, εὖ ἤδη ἐδόκουν εἰδέναι ὅτι πολ-- 

53 λὴ ἔσοιτο ἀφθονία τῆς ἐμῆς καὶ σῆς συνουσίας. 
νενικήκαμέν τε τὴν μεγάλην μάχην καὶ Σάρδεις καὶ Κροΐῖ- 
σον ὑποχείριον ἔχομεν καὶ Βαβυλῶνα ἡρήκαμεν καὶ πάντα 
κατεστράμμεθα, καὶ μὰ τὸν Μίθρην ἐ ἐγώ τοι ἐχθὲς, εἰ μὴ 

πολλοῖς διεπύκτευσα, οὐκ ἂν ἐδυνάμην σοι προσελθεῖν. 

Ν “ Χ 

καὶ νῦν δὴ 

δὲ ροβύ μετὰ οτη. Α. α. ΡΥ. ἡμῖν φίλοι 0. εὐ πηρ. ση. ἐπανάληψις τῶν πε- 
πραγμένων. μονονοὺ κἂν ταῖς α. ἀγχάλαις .(ἃ. ἀνάγκαις 1). περι- 
φέρομεν Α.(. ρζτ. σχολή σοι ἦν 1. σχολήν σοι εἶναι Δ. σ. σχολὴ ποιεῖν 0. 
καὶ οἵη. ἢ). 51. αὖθις] πάλιν 10. ἤδη] δὴ Δ.α. καὶ σάκαι] σᾶκαί τε 1). 
ἔδει τούτους εἰκότως 1). ἘΣ. ὡρμήθην μὲν Α.Ο.. σοΥΥ. 5. ν. Τ΄. σε] σε δ᾽ 
Α.α. ἡγούμην] καὶ ἡγούμην ΑΔ. οἱ καὶ Ραποί!8 ποΐδηϑ ἃ. τούτων] τού- 
του Α.α ὥς γε] ὥστε εἰδέναι] εἶναι ΑΕ. ἐμῆς] ἐμὲ Α. σῆς] 
ΤλΌ1] τῆς σῆς. ΕΞ ΒΥ ἈΡῸΝ }. πάντας 1). χθὲς Ὁ 

Ὑρκάνιοι] 4,2, 1. ἑάλω] 4.2: 28. Μίθρας ὁ ἥλιος παρὰ Πέρσαις. ΕΪὰ- 
51. ἜΡΗΕ με τὸ δβϑῦ Ῥ1Ὸ μετέχειν 58. 

54. 50ΟΗΝ. 06 αοὔτγα οἱ (ὐδάαία 4, 
6:5: 3» 15. 106 ὅ8015 10. 24. 

52. ἀγγελία τὸ} ΑΠΔὉ. 2, 5, 22: Ὁ 
ἐμὸς ἔρως τὸ τοῖς Ἕλλησιν ἐμὲ πιστὸν 
γενέσθαι. Υ.: δΐθπ ὁ: ϑοθ. 

τῆς ἐμῆς καὶ σῆς συνουστωτη θΌρΙοχ 
ΑΥΠΙ α]τι8 ΠΟῚ ΤΩΔΡῚΒ ἔθγθπάτιβ αἰιᾶπι 5] 
ἀἸοδ5 τοῦ ἐμὲ καὶ τοῦ σὲ συνεῖναι. 510 
6, 4,6: ᾿Επομνύω σοὶ τὴν ἐμὴν καὶ σὴν 
ΣΕΥΡΙΣ 1). πιᾶ]6 καὶ τὴν σήν. [)6]6ν] 
18Π1 ἴῃ 64. ἃ. 1850. 

58. νενικήκαμεν---ἔχομεν 5 Ἐπ δῦτδε 

Μίθρην] Τὰ Βο]Θ Ῥευβϑθ νοοδθδηΐ, 
δέσαθο 14. Ρ. 732: Τιμῶσι Πέρσαι καὶ 
ἥλιον, ὃν καλοῦσι Μίθρην. ἩΒγΟΠΙα5: 

τἀγοῆτι5 [)6 [8146 οὖ Οϑιν. ρΡ. 2ύο "ἃ, 
Ροβίχιυδηι αἸχογαῦ Ζογοδβίγεμ τη τὴ 
1ηΐο Οτομπηδϑάθιη οἵ ΑΥἸΠΔΉ 111, 8. 
ἀεξοιηοηθα ὈὨοπιτῃ οὖ τη] πὶ, ἴθοῖθ56 
Μίθρην, 81 Ργορίθγθα Μίθρην Ρε- 
815. ΟἿΟ] τὸν μεσίτην. )αγ5. ἀρθά 
ΡΙυϊαγοματῃ ΑἸθχ. Ὁ. 20: Εἰπέ μοι σε- 
βόμενος Μίθρου τε φῶς μέγα καὶ δεξιὰν 
βασίλειον. Ἰὐπίαη Αὐΐαχούχοθ Ρ]τ- 
[ΔΥΘΉῚ ο. 4: Νὴ τὸν Μίθραν }ιταί, οἵ 
ὐγεῖῖβ ΠΏΪΠΟΥ Χοπορῃοπί5 (οοη. 4, 
24. ΞΟ Ὅ)ὺκΞΝ, [01] βαάθιη εβῦὺ [ουτηᾶ 
Μίθρην, ἂς αὰὰ ρμ]ιτὰ ν. ἴῃ 68. 
ϑίθρἢ., ρα 8]105 Μίθρας. 

διεπύκτευσα] Ηοτγταῖ. ὅϑυχη. 2.0, 28: 
Τμιοίαπάθχη ἱπ ἐπγ08. 
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ἐς , Ἂ » ΄ Ν Ν κάλ Ψ 

ἐπεί γε μέντοι ἐδεξιώσω με καὶ παρὰ σοὶ ἐκέλευσας μένειν, 
2, , 5 “ Ἂ “- ΒΩ Ν » 

ἤδη περίβλεπτος ἦν, ὅτι μετὰ σοῦ ἄσιτος καὶ ἄποτος διη- 
΄ὔ - 3 ᾽ Ἂ ᾽ὔ Ψ ς , ͵, 

54 μέρευον. νῦν οὖν εἰ μὲν ἔσται πῃ ὕπως οἱ πλείστου ἄξιοι 
, ἴω ,ὔ ᾽7] Ἶ4 Ἁ ον , 

γεγενημένοι πλεῖστον σου μέρος μεθέξομεν" εἰ δὲ μὴ, πά- 
5 3 Ν ᾽ὔὕ Ν “ μά ’ὔ 7 

λιν αὖ ἐγὼ ἐθέλω παρὰ σοῦ ἐξαγγέλλειν ἀπιέναι πάντας 
3 Χ ΄“ Χ «ς σι σ΄ “ 

ἀπὸ σοῦ πλὴν ἡμῶν τῶν ἐξ ἀρχῆς φίλων. 
5 [4 5 ,ὔ Ἂ ΄- », 

Ἐπὶ τούτῳ ἐγέλασε μὲν ὁ Κῦρος καὶ ἄλλοι πολλοί: 
΄ Ἐν ς ,ὕ ς Ν 

Χρυσάντας ὃ ἀνέστη ὃ Πέρσης καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾿Αλλὰ 
τὸ μὲν πρόσθεν, ὠ Κῦρε, εἰκότως ἐν τῷ φανερῷ σαυτὸν 

παρεῖχες, δ ἃ τε αὐτὸς εἶπας καὶ ὅτι οὐχ ἡμᾶς, σοι μά- 
λιστα ἣν θεραπευτέον. ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ ἡμῶν αὐτῶν 
ἕνεκα παρῆμεν" τὸ δὲ πλῆθος ἔδει ἀνακτᾶσθαι ἐκ παντὸς 
τρύπου, ὕπως ὅτι ἥδιστα συμπονεῖν καὶ συγκινδυνεύειν 
ὉΣΉΩΝ 527 “κ᾿ ἘΥν Ν 3 “- , γ, 5 Ἂ Ν 

ἐεὄημῖν ἐθέλοιεν. νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ τοῦτο μονον ἔχεις, ἀλλὰ καὶ 
2, ᾽ “ ὔ Ὰ Ἃ 25, ,, Ν 5 φ 

ἄλλους ανακτᾶσθαι δύνασαι οὗς καιρὸς εἴη, ἡδὴ καὶ οἰκίας 
- ΕΝ “δ ΄, Ἃ “ “ Τὰ 

σε τυχεῖν ἄξιον" ἢ τί ἀπολαύσαις ἂν τῆς ἀρχῆς, εἰ μόνος 
Μ 3 ε Ὗ -ς 3, « Ἄ 7 3 3 ’ 

ἄμοιρος εἴης ἑστίας, οὗ οὔτε ὁσιώτερον χωρίον ἐν ἀνθρὼ- 
5 [ν 4 3, ἷφ ͵ Ἅ ΕΒ 

ποις οὔτε ἥδιον οὔτε οἰκειότερον ἐστιν οὐδέν ; ἔπειτα δ᾽, 
3 » ΩΝ 5, ς “ ΕΣ “ Ν Ν ΄ὰ 

ἐφη, οὐκ ἂν οἴει καὶ ἡμᾶς αἰσχύνεσθαι, εἰ σὲ μὲν ὁρῷμεν 
,΄ χω » 5] “ 

ἔξω καρτεροῦντα, αὐτοὶ δ᾽ ἐν οἰκίαις εἴημεν καὶ σοῦ δο- 
ἧς ΄- ἃ ΄ “ ", 

57 κοίημεν πλεονεκτεῖν ; ἐπεὶ δὲ Χρυσάντας ταῦτα ἔλεξε, 
“ “ Νν Ν , ’ ΧΝ 

συνηγόρευον αὐτῷ κατὰ ταὐτὰ πολλοί. ἐκ τούτου δὴ εἰσ- [20] 
μέ Ν Ἄ ’ 

έρχεται εἰς τὰ βασίλεια, καὶ τὰ ἐκ Σάρδεων χρήματα 

55 [19] 

ἐδεξιώσω 1)... σοτγ. ἐξεδιώσω Ἀ, οἱ [ουΐαβϑθ σύ. 54. ἐξαγγέλειν Α.Ὁ. 
Ρι. ἃ. 55: ἐγέλασεν κῦρος [)0. εἰκότως ὦ κῦρε ". Ἰρὴ εἶπες. ὑμᾶς }. 
56. νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὖν τρόπῳ μόνῳ ἔχεις Α.Ὁ. ἐπειδὴ "οὐχ οὕτω τρόπον μόνον ἔχεις 
Β.τὴρ, (. τηρ΄. νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐχ οὕτω τρόπον μόνον ἔχεις 1). δύνασαι ἀνακτ. Ὠ. 

ἢ ἀπολαύσαιό γ᾽ ἂν οὐδὲν Ὁ. τῆς σῆς ἀρχῆς οὗ] ἧς Ὁ. οἴη Ὦ. 
καὶ οἵη. }9. 57. αὐτῷ δ᾽ αὐτῷ 10. ταὐτὰ Μιυγοίι5. ταῦτα Α.Ὁ. (ἃ. 

“πδτη ΤΘρϑίθθ σε Θχ ΠΙΡΥΟΥ ΠῚ ΤῊΪΓΘ 
ἢϊο νι ]οβουιιπλ ναγιθία  ιι8 ΘΧΒΟῸΪΡ- 
Βούδηΐ δαϊΐοτοβ, ἐπεὶ οὐχ οὕτω τρόπου 
μόνον ἔχεις, ἀλλὰ καὶ ἄλλως ἀνακτᾶσθαι 
δύνασαι, ἈἸ 110 τπο]]οτὰ δα βοη θη δ 
αδηη Ἰϊηρτιᾶπη. νιάοίαν οηϊιη νἱοὶ- 
ΠΠΓῚ τρόπου [6 [6111586. Πρυαυϊ τη. 

ὅτι---διημέρευον] 960 ἴξθς δαπϊῦ, 
αασπιη περίβλεπτος Θβϑϑῦ ΠῸΠ ῬΙΟΡίαι" 
ὯὮδος, 566 σαποά οὐ Ογτὸ οϑβοῦ. ΖΕΤΙΝ, 

54. εἰ δὲ μὴ] Οοηΐ. 4, 5» το, ΑΠΔ0. 
7: 1, 31 οἵ δηποί. 

ΒΕ: εἶπας] 8. 46. 
56. ἐπεὶ οὐ τοῦτο μόνον ἔχεις) Βο- 

ἔουίαν δα πλῆθος, Δα αυοὰ ΘΟΠΟΙΔη- 
Ἃἀπὶ γτιιϑ ἐν τῷ φανερῷ ἑαυτὸν παρέ- 
χειν ἀϑαογαῦ, ΕἸ οοπίμαυι! βδαηΐ ἄλ- 
λοι, 41] θη ἀογη] δύιθθ ΘΟην ἢ" ηΐ : 
τ ΒΔΓ οβϑοῦ αἱρτιαϑ οἱ δθ 465 ΟὈΠΠρΡΌΓΘ. 
Μά] αὐίθιη μθο 108 ΘΟΥΤΊΡΘΓΟ αὖ ἔογο 
δι ΜΙ αγοίτι5, ατὦ οὐ τούτους μόνον, 

οἰκίας σε] Ῥοϑιαιιαιη πη. (018 
οἰ ἶθιι8 (8. 35.) ἀοιπαβ οὖ ἀρχεῖα ἃ8- 
ΒΙρ" 81], [Θ Ἰρϑιπι πῖιης οἰϊαιη αἰθοοὺ 
ΔΟΘ ΪΘΒΟΘΓῸ ἴῃ ῬΑ]αΙο αἸαιο. 5ΟΗΝ. 

Β΄. συνηγόρευον] Ν. ἃ 2, 2, 21. 
ΟΗΝ, 
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ἐνταῦθ᾽ οἱ ἄγοντες ἀπέδοσαν. ἐπεὶ δ᾽ εἰσῆλθε Κῦρος, πρῶ- 
τον μὲν “Εστίᾳ ἔθυσεν, ἔπειτα Διὲ βασιλεῖ, καὶ εἴ τινι 
ἄλλῳ θεῷ οἱ μάγοι ἐξηγοῦντο. 

Ποιήσας δὲ ταῦτα τἄλλα ἤδη ἤρχετο διοικεῖν. 
δὲ τὸ αὐτοῦ πρᾶγμα ὅτι ἐπιχειροίη μὲν ἄρχειν πολλῶν 
ἀνθρώπων, παρασκευάζοιτο δὲ οἰκεῖν ἐν πόλει τῇ μεγί- 
στῃ τῶν φανερῶν, αὕτη δ᾽ οὕτως ἔχοι αὐτῷ ὡς πολεμιω- 
τάτη ἂν γένοιτο, ταῦτα δὴ λογιζόμενος φυλακῆς περὶ 

δοτὸ σῶμα ἡγήσατο δεῖσθαι. γνοὺς δ᾽ ὅτι οὐδαμοῦ ἄνθρω- 
ποι εὐχειρωτότεροί εἰσιν ἢ ἐν σίτοις καὶ ποτοῖς καὶ λου- 
τροῖς καὶ κοίτῃ καὶ ὕπνῳ, ἐσκόπει τίνας. ἂν ἐν τούτοις περὶ 
ἑαυτὸν πιστοτάτους ἔχοι. ἐνόμισε δὲ μὴ ἂν γενέσθαι ποτὲ 
πιστὸν ἄνθρωπον ὅστις ἄλλον μᾶλλον φιλήσοι τοῦ τῆς 

όο φυλακῆς δεομένου. τοὺς μὲν οὖν ἔχοντας παῖδας ἢ γυναῖ- 
κας συναρμοττούσας ἢ παιδικὰ ἔγνω φύσει ἠναγκάσθαι 
ταῦτα μάλιστα. φιλεῖν" τοὺς δ᾽ εὐνούχους ὁρῶν πάντων 
τούτων στερομένους ἡγήσατο τούτους ἂν περὶ πλείστου 

5 “» 

εν νοῶν 58 

ἐνταῦθα οἱ 1). ἐνταυθοῖ ἃ. ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ Α. εἰσῆλθε] εἰσῆλθεν ὁ ὁ Ὁ. 
ἔπειτα] ἔπειτα δὲ Ὠ. θεῶν 10. 58. 1λ0τ] τὰ ἄλλα. αὐτοῦ ΠΟαΙςΕ8. 
παρεσκευάζετο Α.(.. ΡΥ. κατασκευάζοιτο 10. πόλει] τῇ πόλει Α.Ὁ. ἔχει 
Α πολεμιωτάτη ἂν] ἀπολεμωτάτη ἂν Α.α. μ᾽. ἂν ̓ πολεμιωτάτη 5. 
ΟΟΥΤ. Τ΄ γένοιτο] ἀνδρὶ πόλις δα ὰ. }).Ὁ. πηρ. ᾿. 59. εἰσὶν εὐχ. Ὁ. πὴ 
χειρότεροι ΑΔ, εὐχειρώτεροι. (τ ΒΟΥ Έ: γὲ 7: λουτρῷ . δὲ] δὴ Ὁ 
φιλήσει Ὁ.Μ. ύο. γυναῖκας συναρμοζούσας ΑΕ. γυναῖκα συναρμόζουσαν Π. 
συνηναγκάσθαι 1)... αὶ τηρ΄. ση. περὶ εὐνούχων, αὖ ἃ. περὶ τῶν εὐνούχων, 1106 718 
κιονηδὸν ΒΟΙΙΡΙ5 Δα 8. 6ο-ὕ4. στερουμένους 3}. 

Ἑστίᾳ] ΝΒ] τηογθ8 σθθοοσατη ΡοΥ- 
515. ἀβϑιρηανι ΧΘΏΟΡΠΟΗ, ΠΟΘ οὐτὴ 
Ζϑιιηϊο (6 Ἰρηθ 8010 ῬΕΥΒΑΙΠῚ 1η16}- 
ῬΓΕΙΔΥΊ, Ργεθθιιηΐθ ῬΥΟΟΟΡΙΟ 1, 24. ὉὈῚ 
46 Ἰριια ᾿ἰϑβίο: Τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πῦρ, ὅπερ 
“Ἑστίαν ἐκάλουν τε καὶ ἐσέβοντο ἐν τοῖς 
ἄνω χρόνοις Ῥωμαῖοι. ΒΟῊΝ, Οοηΐ. 
τό; τ: 

βασιλεῖ] ἘΕρῚ 'ρϑὶ ἀθοστιπὶ οἵ γθρτιπη 
ταΐου!. ΒΟῊΝ. ᾿ 

58. τῇ μεγίστῃ] Υ. Ηετοδοί. 1, τ78, 
170 8844., 191. Αγ]δίοί. Ῥο]. 2, 2. 

50. εὐχειρωτότεροι) Υ. 84 1, 6, 56. 
κοίτῃ] ΑἸοπίατη 510 ΠΪΠῚΪΒ ἀἤηπίδ 

Ἰθοῦπι8 Βοῖῆηο, σΟἰζατη ᾿π οργ δι! τηᾶ- 
Ἰθραῦ ΔΝ οἰβκίαβ. 5ΟΗΝ. [1)εϊοπάα ρο- 
{15 καὶ ὕπνῳ. Οοηξ. 2, 3,1 

περὶ ἑαυτὸν πιστοτάτους] ΑὩΔὉ. Ι, 

8, 1: ᾿Ανὴρ Πέρσης τῶν ἀμφὶ Κῦρον 
πιστῶν. 

ύο. συναρμοζούσας]) Νεβοῖο αυ]ὰ 1η- 
ΟΟΤΩΙΩΟΩΙ νου θη Δα] ποία 5011 πο- 
ΤῊΪΩ1 γυναῖκας ὨΔΌΘΓΘ ΤῊ]ΠῚ νἹαἀοίαν : 
απδγθ ἀθεβ86 τηϑη. 50ΗΝ. Θὰ 
ΠΟη (οΟρ]ίαν!ῦ ἤαϊ]ο, ΠΟῚ 8]6 71 νοσᾶ- 
Ῥυ]ο [8}1 Οριιβ 6886 δριπούο. οὶ 
Δυΐ6 ΠῚ ΡΘΓ ττ, αὖ ΟἸΧῚ ΔΑ 1, 2. 17. 

εὐνούχους] (ὑοηῖ. 46 Θαπαο 18. οἵ 
ατᾶ5 Χϑηορῆοῃ 115 τι νιγυα 5 
ΟἸδγαϊη Κοψαφος οι ῬΟΥγ586 νοὶ]. 6, Ρ. 
40--5 64. 1 μδηρ]ὸδ5. 

ἠναγκάσθαι)] Ναΐιγα οοσθηΐα ἰδέα 
ογμζμηι, Ἡναϑΐπιθ ἀηιαῦθ. [ΐὰ Βαργὰ 6, 
Ι, 321, ἠναγκάσθη λόγους προσφέρειν 
περὶ συνουσίας, ΔΙΏΟΥ γΘΠΘΙΠΘΠΒ ΘΠ 
σοορὶῦ σΟηΒθὑμπμ] Πθτὴ ΠῚ ]1ΘΥ15. ΨΥ ΘΥΌ1Β 
Ρβίθγθ. Η]ΘγΟηΙβ 3,9: Ὑπὸ τῶν φύ- 
σει πεφυκότων μάλιστα “φιλεῖν καὶ νό- 
μω συνηναγκασμένων οὕτω μισοῦνται. 

5ΟΗΝ. 
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ποιεῖσθαι οἵτινες δύνανται πλουτίζειν μάλιστα αὐτοὺς καὶ 
βοηθεῖν, εἴ τι ἀδικοῖντο, καὶ τιμὰς περιάπτειν αὐτοῖς" τού- 
τους δ᾽ εὐεργετοῦντα ὑπερβάλλειν αὐτὸν οὐδέν᾽ ἂν ἡγεῖτο 

6ι δύνασθαι. πρὸς δὲ τούτοις ἄδοξοι ὄντες οἱ εὐνοῦχοι παρὰ 
τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις καὶ διὰ τοῦτο δεσπότου ἐπικούρου 
προσδέονται. οὐδεὶς γὰρ ἂν ἦν ὕστις οὐκ ἂν ἀξιώσειεν 
εὐνούχου πλέον ἔχειν ἐν παντὶ, εἰ μή τι ἄλλο κρεῖττον 
ἀπείργοι δεσπότῃ δὲ πιστὸν ὄντα οὐδὲν κωλύει πρωτεύειν 

62 καὶ τὸν εὐνοῦχον. ὃ δ᾽ ἂν μάλιστά τις οἰηθείη. ἀνάλκιδας [22] 

τοὺς εὐνούχους γίγνεσθαι, οὐδὲ τοῦτο ἐφαίνετο αὐτῷ. ἐτεκ- 
μαίρετο δὲ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι οἵ τε ὑβρισταὶ ἢ ἵπ- 
ποι ἐκτεμνόμενοι τοῦ μὲν δάκνειν καὶ ὑβρίζειν ἀποπαύον- 
ται; πολεμικοὶ δὲ οὐδὲν ἧττον γίγνονται, οἵ τε ταῦροι 
ἐκτεμνόμενοι τοῦ μὲν μέγα φρονεῖν καὶ ἀπειθεῖν ὑφίενται, 
τοῦ δ᾽ ἰσχύειν καὶ ἐργάζεσθαι οὐ στερίσκονται; καὶ οἱ 
κύνες δὲ ὡσαύτως τοῦ μὲν ἀπολιπεῖν τοὺς δεσπότας ἀπο- 
παύονται ἐκτεμνόμενοι, φυλάττειν δὲ καὶ εἰς θήραν οὐδὲν 

63 κακίους γίγνονται. καὶ οἵ γε ἄνθρωποι ὡσαύτως ἠρεμέστε- 
ροι γίγνονται στερισκόμενοι ταύτης τῆς ἐπιθυμίας, οὐ μέν- 
τοι ἀμελέστεροί γε τῶν προσταττομένων, οὐδ᾽ ἧττόν τι 
ἱππικοὶ, οὐδὲ ἧττόν τι ἀκοντιστικοὶ, οὐδὲ ἧττον φιλότι- 

όφ μοι. κατάδηλοι δὲ γίγνονται καὶ ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ἐν [23] 
ταῖς θήραις ὅτι ἔσωζον τὸ φιλόνεικον ἐ ἐν ταῖς ψυχαῖς. τοῦ 
δὲ πιστοὶ εἶναι ἐν τῇ φθορᾷ τῶν δεσποτῶν μάλιστα βάσα- 
νον ἐδίδοσαν: οὐδένες γὰρ πιστότερα ἔργα ἀπεδείκνυντο 

ὁπέν ταῖς δεσποτικαῖς συμφοραῖς τῶν εὐνούχων. εἰ δέ τι 

δύναιντο 1). εὐεργετοῦντας }. οὐδέν᾽ ροβϑί ΡΒΠΘΙΡμση ΘΠ πΘΙ ἄθυ τι. 
οὐδὲν Α.Ὁ. α. όι. ἂν ἢν] ἀ ἀνὴρ ;. ἦν α.Μ. τις ἄλλος κρείττων 1). 62. 
τοὺς] καὶ τοὺς Α. α. τοῦ μὲν) τὸ μὲν Δ. σ. ὡς αὕτως 1). ργ. Πϊο οἱ πῆγα. 
ἀπολιπεῖν] κύνες ἐκτεμνόμενοι ἀπολιποῦσι τοὺς δεσπότας 1). τηρ.Υ΄. καὶ] κἂν 
Α.α. εἰς θήραν] θηρᾶν Ὁ. 68. ἡρεμ. 1Ὁ. με. γίγνονται---ἀμελέστεροι 
οτῃ. ἢ), τῶν] τε τῶν 10). “προσταχθησομένων Β. προστεταγμένων Ὁ... 868 
α 8. ε δ ο 8. αγ 686. π]. ἧττον ἀκοντισταὶ 1). - ἧττόν τι 1). 64. 
κατάλληλοι ὮὨ). ἐγίγνοντο 10. πολεμίοις Δ.α. 

6τ. ἂν ἢν βΒυϑροεία. Ν' δα ΑΠπδ0. 4, ὑβρίζειν] 1)6 ὈΘΒ0}15 1. 4. σκιρτᾶν. 
8. 20: ν, ΚΚοθη. δὰ ατγερον. Ρ. 542. ΖΒΌΝ, 

62. ἀνάλκιδας] ““ 1] οϑ 45562 Γᾶγ6 (6 [)6 ρῬΠΘΥΘ ΟΟΙΏΡΔΓΑ ΟΠ 8 νυ δ 7, δύ τας 
ἸΘῸΣ {γουινου ἦα ντὰϊ σουτᾶρθ, ΠαΟΙητ16 εὐ πιστοὶ εἶναι] ᾿αάοηη ἩΡοαοίτι5 
1ὰ Ογτορόάϊς αἶγα τι 168 ϑιιπιιαῖιθβ ὃ, τος. ΗἩΠΊΤΟΘΗ. 
8Βο0ηὉ μἷιι5 Παάδ]θα οὐ 1551 σοιγαροιιΧ ν π Ι. 6. ἀοειιπηθηΐι πη, νο]αΐ 
αἴι6 165 ἃτπιίγοβ πουηπηο5.᾽ (παγῆ!η]. ο.. δυσὶ. ᾿ΔΡ1αῚ αὐ, (ἰοἤογιιηί. 
Ρ. 44. 56ΠΗΝ, 



ΒΥ ΟΝ, 9501 

,ὕὔ ΄“ ΄“ Υ, 7] ΄. “΄“΄“ « 7 

ἄρα τῆς τοῦ σώματος ἰσχύος μειοῦσθαι δοκοῦσιν, ὁ σίδη- 
“- ἣ “ ΄ι ΄“ ΕῚ ΄“- Ἶ,: 

ρος ἀνισοῖ τοὺς ἀσθενεῖς τοῖς ἰσχυροῖς ἐν τῷ πολέμῳ. 
“ ν᾽ ͵7 77 Ν “ “ ’ 

ταῦτα δὴ γιγνώσκων ἀρζάμενος ἀπὸ τῶν θυρωρῶν πάντας 
ΧΝ ἣν “ “- “ » Ἂ ᾽ 

τοὺς περὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα θεραπευτῆρας ἐποιήσατο εὑ- 
4 

νούχους. 
᾿Ἡγησάμενος δὲ οὐχ ἱκανὴν εἶναι τὴν υλακὴ ν ταύτην μι Χ 

πρὸς τὸ πλῆθος τῶν δυσμενῶς ἐ ἐχόντων, ἐσκόπει τίνας τῶν 
ἄλλων ἂν πιστοτάτους περὶ τὸ βασίλειον φύλακας λάβοι. 

5». Ν Ξ , δ 5» ΄ ν το ἦν ᾿ 67 εἰδὼς οὖν Πέρσας τοὺς οἴκοι κακοβιωτάτους μεν ὄντας διὰ 
πενίαν, ἐπιπονώτατα δὲ ζῶντας διὰ τὴν τῆς χώρας τραχύ- 
τητα καὶ διὰ τὸ αὐτουργοὺς εἶναι, τούτους ἐνόμισε μάλιστ᾽ 

68 ἂν ἀγαπᾶν τὴν παρ᾽ ἑαυτῷ δίαιταν. λαμβάνει οὖν τούτων 
μυρίους δορυφόρους, οἱ κύκλῳ “μὲν. νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐφύ- 
λαττον περὶ τὰ βασίλεια, ὁπότε ἐπὶ χώρας εἴη" ὁπότε δ᾽ 

69 ἐξίοι ποι, ἔνθεν καὶ ἔνθεν τεταγμένοι ἐπορεύοντο. νομίσας 
Ν Ν ἴω “ 7 ἴω 53 « Χ Μ 5 

δὲ καὶ Βαβυλῶνος ὅλης φύλακας δεῖν εἶναι ἱκανοὺς, εἴτ 
-- Χ ΄ Υ α ΄ὔ 

ἐπιδημῶν αὐτὸς τυγχάνοι εἴτε καὶ ἀποδημῶν, κατέστησε 
ἣ - “. Ἁ ς ᾽ὔ νν Ἁ ᾿ ,ὔ 

καὶ ἐν Βαβυλῶνι φρουροὺς ἱκανοὺς" μισθὸν δε καὶ τούτοις 
Βα υλωνίους ἐ ἔτα ε παρέχειν ουλό ενος αὐτοὺς ὡς ἀμη- «χ ᾿ 
χανωτάτους εἶναι, ὅπως ὅτι ταπεινότατοι καὶ εὐκαθεκτότα- 
τοι εἶεν. 

, Ν ἣν δ. 7 Χ - 

Αὕτη μὲν δὴ ἡ περὶ αὐτὸν τε φυλακὴ καὶ ἡ ἐν Βαβυ- ἢ ἡ περ ὴ 

66 

7ο 

ύ5. τῆς τοῦ] ἀπίστου Δ.(. ργ. ἀνισοῖ τοὺς] ἂν εἰσοῖτο Α. ἂν ἰσοῖ τοὺς α. 
ἰσχυροτέροις :. ἀρξάμενος] δεξάμενος Α. α. ΡΥ. θυρῶν Α.Ο. ργυ. 66. 
ἱκανὸν ". αὖ πιστοτάτους ἂν 1). 61 . αὐτῷ 1). αὑτῷ α. 68. νυκτὸς] 
καὶ νυκτὸς 1). ἐπὶ χώρας εἴη] ἔσω ῥαΐσειεν Α.α. ΤΔΌΥΪ που. όρ. ἱκα- 
νοὺς εἶναι Ὁ. βαβυλωνίοις 1). ηο. δὴ ἡ] δὴ Α.6. 

ΟΠ 6586 Ἰηθορρυ θη θη τα ἸΘΟΙΙΟ 15 
ἔσω ῥαΐσειεν, ἰἴτηο πᾶπο 6χ 111 οὐΐαπὶ 

65. ἐποιήσατο εὐνούχους] Αϑεϊν!ί 
ΘΌΠΙΟΠΟΒ δα τηϊηἸβίθυϊα οὐ δι. 
5ΟΗΝ. Μα]θ Ζομδγαβ Ρ. ιτύρ Β: 
Τοὺς περὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα θεραπευτῆ- 
ρὰς ἐξέτεμε καὶ εὐνούχους πεποίηκε. 

6η. τραχύτητα] Οοηΐ. Ι, 3. 25 3. Ηε- 

ΤΟ. 1, 71; 9. 122 σαπὶ δηποῦ. ΝΥ 6586]. 
εὐ Ν᾽ ΔΙοΚοπασ. ΒΟΉΝ. ΡΨ. Ομαγάϊη 
Μογαγεβ θη) ῬοΥ86 νο]. 3, Ρ. 288 8. δᾶ. 
Τδηρ]ὰ8. 

ύδ. δορυφόρους] Ν΄. 8, 3,15. ΡΙοίο5 
ΘΧὨΙΡοί ΚΚογὺ Ῥουσΐου, Τρασρῖο ἡ ἤηῃ ογγία, 
Ρεγϑῖα, οἷς. ν0]. 1. Ὁ. οι. 

ἐπὶ χώρας εἴη] ῬΙατίθιι5 ἀοςοί 5ίο6- 
Ραμ ᾿ῃ [παᾳὰ]5. Αὐἰοβομθα. ἱπ ου- 
ΤΌΓΘ5. [2Θι1Π0]. ἢ. 10. νευρὰ ἐπὶ χ. εἴη 

6588. 5ΟΗΝ. 
που]. ποι ταϑΐπῃ. 5ΟΗΝ. ϑαρται, 

2.13: Ἢν δέ που δέη στρατεύεσθαι’ 
1,3.: Εἴ που ἐξελαύνοι. ὅ6α αἱ Η. 
ἜΝ 7.2, 46: Εἴ που στρατεύοιντο, προ- 
θύμως ἔχων τὸ ξενικὸν συνηκολούθει, 
ΒΟΙΊΡΒΙ ποι, ἴΐα 15 σιοαιιθ ἸΟς18 5611- 
Ὀεηάστη ρΡαΐο ποι, τὖ 5.1, 24 : ̓Βὰν δέ 
που ἐξίῃ ἈΘΙΒΙκπ15, 1, 2, τό, ΒΘΙΡ. [μἈς. 
6,5, Ηδἰπάοτῆμβ ριὸ ἰόντα που οἱ ταχύ 
που βουληθεὶς ἀφικέσθαι. Νες [εγθῃ- 
ἅττα ΠΟΙ: 2.2: Ποθοῦσι δὲ, ἄν που 
ἀπίῃ, δῦ 5 ρΓ18 5 5» 4» 20, ὅπου, 5ὶ 60Π- 
Ἰπηροπάσιμῃ οἰπη ἰέναι. 

[24] 

[25] 
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λῶνι τότε κατασταθεῖσα καὶ νῦν ἔτι οὕτως ἔχουσα διαμένει. 
σκοπῶν δ᾽ ὅπως ἂν καὶ ἡ πᾶσα ἀρχὴ κατέχοιτο καὶ ἄλλη 
ἔτι προσγίγνοιτο, ἡγήσατο τοὺς μισθοφόρους τούτους οὐ 
τοσοῦτον βελτίονας τῶν ὑπηκόων εἶναι ὅσον ἐλάττονας" 

τοὺς δὲ ἀγαθοὺς ἄνδρας ἐγίγνωσκε συνεκτέον εἶναι, οἵπερ 
σὺν τοῖς θεοῖς τὸ κρατεῖν παρέσχον, καὶ ἐπιμελητέον ὅπως 
μὴ ἀνήσουσι τὴν τῆς ἀρετῆς ἄσκησιν. ὅπως δὲ μὴ ἐπι- 
τάττειν αὐτοῖς δοκοίη, ἀλλὰ γνόντες καὶ αὐτοὶ ταῦτα ἄρι- 
στα εἶναι οὕτως ἐμμένοιέν τε καὶ ἐπιμέλοιντο τῆς ἀρετῆς, 
συνέλεξε τούς τε ὁμοτίμους καὶ πάντας ὁπόσοι ἐπικαίριοι 
ἦσαν καὶ ἀξιοχρεώτατοι ἐδόκουν αὐτῷ κοινωνοὶ εἶναι καὶ 

γα πόνων καὶ ἀγαθῶν. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε τοιάδε. 
᾿Ανδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι. τοῖς μὲν θεοῖς μεγίστη [26] 

χάρις ὅτι ἔδοσαν ἡμῖν τυχεῖν ὡν ἐνομίζομεν ἄξιοι εἶναι. 
νῦν μὲν γὰρ δὴ ἔχομεν καὶ γῆν πολλὴν καὶ ἀγαθὴν καὶ 
οἵτινες ταύτην ἐργαζόμενοι θρέψουσιν ἡ ἡμᾶς" ἔχομεν δὲ καὶ 

72 οἰκίας καὶ ἐν ταύταις κατασκευάς. καὶ μηδείς γε ὑμῶν 
ἔχων ταῦτα νομισάτω ἀλλότρια ἔχειν" νόμος γὰρ ἐν πᾶ- 
σιν ἀνθρώποις ἀϊδιός ἐστιν, ὅταν πολεμούντων πόλις ἁλῷ, 

τῶν ἑλόντων εἶναι καὶ τὰ σώματα τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ τὰ 
χρήματα. οὔκουν ἀδικίᾳ γε ἕξετε ὅ ὅ τι ἂν ἔχητε, ἀλλὰ φι- 

Ζ' λανθρωπίᾳ οὐκ ἀφαιρήσεσθε, ἦν τὶ ἐᾶτε ἔχειν αὐτούς. τὸ 
μέντοι ἐκ τοῦδε οὕτως ἐγὼ γιγνώσκω ὅτι εἰ μὲν τρεψόμεθα 
ἐπὶ ῥᾳδιουργίαν καὶ τὴν τῶν κακῶν ἀνθρώπων ἡδυπάθειαν, 
οἱ νομίζουσι τὸ μὲν πονεῖν ἀθλιώτατον, τὸ δὲ ἀπόνως βιο- 

ἔτι οἵη. α.Μ. κατασχεθεῖσα Α. Ὁ. ΡΥ. οὕτως ". Δ αἱ 1110 νοῦϑιιβ οὕτω 
Θ΄. τη. δ᾽ δ᾽ ἂν Α. (., 564 Ρᾳμποί!5 Γ. ποίδῃβ ἄν. δ᾽ αὖ Ἡ. τοὺς μὲν] 
μισθοφ. 1).Ρ. μὴ ἀνήσουσι Μαυτοίτι8. μηνύσωσι Α.}.6. 71. δοκοίη---- 
αὐτοὶ οτη. οὕτως ἐμμένοιεν 1). οὕτω συμμένοιεν (.. (ΟΥ̓. 8. Υ. Γ. οὕτως 
συμμένοιεν Α.Ὁ. ΤΌ ἐπιμελοῖντο. αὐτῷ ἐδόκουν 1). 72. ἡμῖν ἔδο- 
σαν Ὁ). ἐν οτη. 10. καὶ πόλιν ἀγαθὴν Ὁ. ταύτη (α. σΟΥΥ. 8. ν. ΤΙ 
738. ἀλλοτρίαν Α.α. τῶν ἐν] ἐν Α.Ε. με. οὔκουν οὐκοῦν οὐκ 10. ἤν] 
ἄν 10). 
(. πηρ.Ὑ΄Ψ 

74. οὕτως (. τηρ.1. προτρεψόμεθα ἃ. οἱ νομίζουσι. -ἡδ Μ ὦ 
ἀθλιότητα 1). 

70. πᾶσα] Ν͵5ὶ Ἰοροηάαη παροῦσα. 72. μεγίστη χάρις] Ν. ἀ6 πᾶς ἴοτ- 
τούτους] ῬοΙδαᾶθ 1η βδἰθ᾽ τὴ οἵ 

ἐὐβίοαϊαιη ΒΑ Ύ]ΟΠΪΒ ἀβοϊίοβ 5. 60. 
ΟΗΝ, ἐλάττονας ἀιχΐθιη δϑὺ ΠΌΠΠΘΤΟ 
ἸΠΓΘΓΙΟΙ 68. 

ἀνήσουσι] [ἴὰ τἸηΐτα 75. ἀνῇ τὴν ἄσκη- 
σιν. 0 ΗΝ, 

71. ἐμμένοιεν] ΝΈΓΌΙ 815 ΡΟΒΙΠ οχ- 
ΘΠΊΡ]α Ρ] τη ΟΠ α]πηιι5. δα “68. 
ΘΊΘΡΗ. 

τηπ]ὰ Δ ΑπδὈ. 3, 2. 14. 
ἀγαθὴν] 1)6 ἀργὸ Βα ]οΟηΪο [ογ{1115- 

81η0 ν. Ἠοτοαοί. 1, 193: ΖΌΝ. 
78. τὰ σώματα τῶν ἐν τῇ πόλει] δ- 

ΡΓΔ 2.19. 11: Σώματα μὲν ἔχοντες ἀν- 
δρῶν ἥκετε οὐ μεμπτὰ. τιῪὸ ΑΠΔ0. 4, 6, 
1ο : Ὅπως ὡς ἐλάχιστα σώματα ἀνδρῶν 
ἀποβάλωμεν. 
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τεύειν ἡδυπάθειαν, ταχὺ ἡμᾶς φημι. ὀλίγου ἀξίους ἡμῖν 
αὐτοῖς ἔσεσθαι καὶ ταχὺ πάντων τῶν ἀγαθῶν στερήσε- 

εσθαι. οὐ γάρ τοι τὸ ἀγαθοὺς ἀνδρας γενέσθαι τοῦτο 
“ “- “-“ Ἂ , » “- ᾿ 7 

ὥστε ἀρκεῖ καὶ διατελεῖν, ἢν μὴ τις αὐτοῦ διὰ τέλους 
» 7 3 » “ Ν ς 52 7] 5 ΄ 

ἐπιμέληται" ἀλλ᾽ ὡσπερ καὶ αἱ ἀλλαι τέχναι ἀμεληθεῖσαι 
3, Ν 7 Ἁ Ν , Ψ 

μείονος ἄξιαι γίγνονται καὶ τὰ σώματά γε τὰ εὖ ἔχοντα, 
͵ ἱ Ν - ε ’ ΄ὕ ᾽ὔ 

ὁπόταν τις αὐτὰ ἀνῇ ἐπὶ ῥᾳδιουργίαν, πονήρως πάλιν ἐχει; 
οὕτω καὶ ὴ σωφροσύνη καὶ ἡ ἐγκράτεια καὶ ὴ ἀλκὴ, ὁπό- 
ταν τις αὐτῶν ἀνῇ τὴν ἄσκησιν, ἐκ τούτου εἰς τὴν πονη- 

"6 ρίαν πάλιν τρέπεται. οὔκουν δεῖ ἀμελεῖν οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ αὐ- 
Ἂ “0.0. ’ὔ ’ ᾿ Α 5 7 

τίκα ἡδὺ προϊέναι αὑτούς. μέγα μέν γάρ, οἶμαι, ἔργον καὶ 
Ν 3 Ἂ - Χ 

τὸ ἀρχὴν καταπρᾶξαι, πολὺ δ᾽ ἔτι μεῖζον τὸ λαβόντα δια- 
7’ Ἂν ᾿ Ἅ ΄“ 

σώσασθαι. τὸ μὲν γὰρ λαβεῖν πολλάκις τῷ τόλμαν μόνον 

παρασχομένῳ ἐγένετο, τὸ δὲ λαβόντα κατέχειν οὐκέτι τοῦτο 
ΒΕ. ΓΑ ΟΡ ΒΩ » Γ, 53 δι. 51 σι 

ἄνευ σωφροσύνης οὐδ᾽ ἄνευ ἐγκρατείας οὐδ᾽ ἄνευ πολλῆς 
ἃ Χ 7] - Ν, ΄σ-: 

77 ἐπιμελείας γίγνεται. ἃ χρὴ γιγνώσκοντας νῦν πολὺ μᾶλ- 
λον ἀσκεῖν τὴν ἀρετὴν ἢ πρὶν τάδε τἀγαθὰ κτήσασθαι, εὖ 
εἰδότας ὅτι ὅταν πλεῖστά τις ἔχῃ, τότε πλεῖστοι καὶ φθο- 
νοῦσι καὶ ἐπιβουλεύουσι καὶ πολέμιοι γίγνονται, ἄλλως τε 

Δ ΄ 7 δὶ 7 Υ 

κἂν παρ ἀκόντων τά τε κτήματα καὶ τὴν θεραπείαν ὥσπερ 
ς σ΄ ΕΒ Ἂς Ἁ 3 Ἂ, Ἷ Ἁ Ἁ ς ΄ ϑ, 

ἡμεῖς ἔχη. τοὺς μὲν οὖν θεοὺς οἴεσθαι χρὴ σὺν ἡμῖν ἔσε- 
ὃ 5 Ν ᾿ς 4 ᾽ ’ ᾿, » 3 3 

σθαι οὐ γὰρ ἐπιβουλεύσαντες ἀδίκως ἔχομεν, ἀλλ᾽ ἐπι- 
, ’ ἐν ’ὔ ἈΝ “ 

"8 βουλευθέντες ἐτιμωρησάμεθα. τὸ μέντοι μετὰ τοῦτο αὐ- 
Ἀ ͵7ὔ ΄ δεν ε Ἂ 7 

τοὺς παρασκευαστέον τοῦτο ὃ ἐστὶ τὸ βελτίονας ὄντας 

ὄντας ἀγαθοὺς ροϑί διατελεῖν Α.Ο. τηρ΄. ΤῸ 
αἱ οτῃ. }).(. γε τὰ 10.Μ. οοΥΥ. γε αὐτὰ 
ῥᾳδιουργία Α.(. φτ. πονηρῶς ἴ,. ΠΟΥ. 

6. ἀμελεῖν] μέλει . μέλειν ἃ. 

αὑτοῖς 1). 75. τοι οτῃ. 1), 
ἐπιμέληται Ὦ. ἐπιμελεῖται Α.α. 
Α. α., απάδ γε αὖ τὰ ἘΕἸΒΟΠ ΙΒ. 
οὕτως Α. τὴν πονηρίαν πονηρίαν 1). ἢ 
5664 1ῃ Γ88.; ἰδ] 68. [η. ὨΪΠΠ] αι 811 ΡΥ. ἔα15568 ρραγοῦ. αὐτοὺς Α.1).α. 
οι. Μ. ἔργον οἶμαι εἶναι Ὁ). ἀρχὴν] ἃ χρῆν }. πολλάκις] εἰ Ὁ. 
τολμᾶν . μόνῳ Ὁ... “ΟΥ̓. 8. ν. Υ. παράσχομεν ὡς ἐγένετο 19. Ἵ: 
γιγνώσκοντα ᾳ. Ηῖς ". τη’. σημ. ἄξιον ὅλον τοῦτο τὸ χωρίον. πλεῖστοι 
τούτῳ Δ46. Ὁ. καὶ ἂν 1). κἂν α.Ἰὴ τᾶ8.. ἔχει Ὁ. ἀδίκως] ταῦτ᾽ ἀ΄4. 1). 
78. τοῦτο] τοῦ Α. τοῦτο τὸ 10). μος τοῦτο (6]6ν1 κράτιστον. αὐτοὺς] αὐ- 
τοῖς Α.(. ἡμῖν αὐτοῖς 1).α. 5. ν. 

5. τοῦτο] (οπῇ. 5, 76, 9. δ. «ἃ 5ΟῊΗΝ, Βδῖς 411. διε οὐὔϊδιη δείϊνι 
ΤΣ τ) Ὁ» 48. 

ὥσπερ καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι] Οοηΐ. ὃ, 
2, 5» ΠῚ ΡῬΑΥΙΓΘΓ αἴαθ πο Ρ]θυϊα 8 
αὐ]οα]ατῃ οτηϊ ει, αὖ Ὀ15. ἴῃ ΒΟ ΘΙ 
ψουθὶβ ποππ}}}} Πἤοοπ. 5» 17. 

η6. προϊέναι] ΜΙΠῚ προΐεσθαι 5οτὶ- 
Ὀσπήπαη γιάθίατ, ἴογθ πιὸ πα). 5. 8. 
Ε4. προϊέμενον ἑαυτὴν τοῖς πολεμίοι ἐφ, 

Οὕτη Δ ΟΟΙΙ5. ΓΘ] ν6] Ρ6 78. ΘΟΠΪΠΙΠΟἿ ΘΧ- 
ΘΙΏΡΪα βυπὶ ἂριια Ηοτγοάοί. 1, 24; 3. 

137: 
η8. αὐτοῖς [6] 6015 ΠΡ Αγ] απ δ6- 

ἀμανεαδοξία ΤΘΒΕΓΠ] σΟΠΒΕΓ ΟΠ ΟΠ ὅ6 
αι α. Πιπάοτνῆϊιβ δα ἴἁπσιρ. ΓρΡἢ. ἽΝ, 
ΨΕΥ. 
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τῶν ἀρχομένων ἄρχειν ἀξιοῦν. θάλπους μὲν οὖν καὶ 
ψύχους καὶ σίτων καὶ ποτῶν καὶ πόνων καὶ ὕπνου ἀνάγκη 
καὶ τοῖς δούλοις μεταδιδόναι: μεταδιδόντας γε μέντοι 
πειρᾶσθαι δεῖ ἐν τούτοις πρῶτον βελτίονας αὐτῶν φαί- 

7ονεσθαι. πολεμικῆς δ᾽ ἐπιστήμης καὶ μελέτης παντάπασιν 
οὐ μεταδοτέον τούτοις, οὕστινας ἐργάτας ἡμετέρους καὶ 
δασμοφόρους βουλόμεθα καταστήσασθαι, ἀλλ᾽ αὐτοὺς δεῖ 
τούτοις τοῖς ἀσκήμασι πλεονεκτεῖν, γιγνώσκοντας ὅτι ἐλευ- 
θερίας ταῦτα ὄργανα καὶ εὐδαιμονίας οἱ θεοὶ τοῖς ἀνθρώ- 
ποις ἀπέδειξαν. καὶ ὥσπερ γε ἐκείνους τὰ ὅπλα ἀφῃρή- 
μεθα, οὕτως ἡμᾶς αὐτοὺς δεῖ μήποτ᾽ ἐρήμους ὅπλων γίγνε- 

σθαι, εὖ εἰδότας ὅτι τοῖς ἀεὶ ἐγγυτάτω τῶν ὅπλων οὖσι 
ϑοτούτοις καὶ οἰκειότατά ἐστιν ἃ ἂν βούλωνται. εἰ δέ τις 

τοιαῦτα ἐννοεῖται, τί δῆτα ἡμῖν ὄφελος καταπρᾶξαι ἃ ἐπε- 
θυμοῦμεν, εἰ ἔτι δεήσει καρτερεῖν καὶ πεινῶντας καὶ διψῶν- 
τας καὶ πονοῦντας καὶ ἐπιμελομένους, ἐκεῖνο δεῖ καταμα- 
θεῖν ὅτι τοσούτῳ τἀγαθὰ μᾶλλον εὐφραίνει ὅσῳ ἂν μᾶλ- 
λον προπονήσας τις ἐπ᾿ αὐτὰ ἀπίῃ" οἱ γὰρ πόνοι ὄψον 
τοῖς ἀγαθοῖς" ἄνευ δὲ τοῦ δεόμενον τυγχάνειν τινὸς οὐδὲν 

81 οὕτω πολυτελῶς παρασκευασθείη ἂν ὥσθ᾽ ἡδὺ εἶναι. εἰ δὲ 
ὧν μὲν μάλιστα ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦσιν ὁ δαίμων ἡμῖν 
ταῦτα συμπαρεσκεύακεν, ὡς δ᾽ ἂν ἥδιστα ταῦτα φαίνοιτο 
αὐτός τις αὑτῷ ταῦτα παρασκευάσει, ὃ τοιοῦτος ἀνὴρ το- 
σούτῳ πλεονεκτήσει τῶν ἐνδεεστέρων βίου ὡς πεινήσας 
τῶν ἡδίστων σίτων τεύξεται καὶ διψήσας τῶν ἡδίστων 
ποτῶν ἀπολαύσεται καὶ δεηθεὶς ἀναπαύσεως ἥδιστον ἀνα- 

8) παύσεται. ὧν ἕνεκά φημι χρῆναι νῦν ἐπιταθῆναι ἡμᾶς εἰς 

σιτῶν 10. 70. ἐργάτας] ἐργάτας τε |), δεῖ] δὴ Α. καταστήσασθαι) 
κτη Ο. 5.ν.γτ. τοῖς οτη. 1). ἀσκήσασι ἃ. γε. ἐκείνοις (ὰ. ΡΥ.» εὖ 
νἹοίπιγ. 8ο. καταπράξασθαι Ἐ. ἐπιθυμοῦμεν ἃ. εἰ ἔτι] ἢ τί Ὦ. 
δεήση ἴ). ΡΥ. ἐπιμελομένους Μ. ἐπιμελουμένους Α.0.α. ἀπίῃ Ἠοἰηαον- 
1.5. ἀπίοι ΔΑ.(ὦ, εἴη 1)., φ ἢϊς τηρ΄. γνώμη διόλου χρήσιμος. οἱ] οὐ Α. 
δεομένους 1). 81. μάλιστα μὲν α.Μ. ὡς] ὧν 0. αὐτῷ Α.Π.α. 
ὡς] ὡς ὁ 10. ὅσῳ 6. 5. ν. Τ΄ πεινάσας (ἃ. ΘΟΥ̓Τ. 5. ν. Υ΄. τῶν οἵη. Α.(. 
Β.νΟΥ. σίτων α. τηρ΄ Υ. ἀναπαύεσθαι ὡς ἥδιστόν ἐστιν ἀναπαύεσθαι 1). 
82. φησιν 1). 

70. πολεμικῆς] Ηφς ἔμ! μδορᾶθ- βιαθηάα, χαοα 1118 ΠΟΒύυ18. ὑπ ρου]- 
ΤΠΟΠΙΟΙ ΤΩ ἐρρνων μι τοίου χρη. 115. ΠΙΠ15. Θθιι Ἀρργοῦανι. 5ΟΌΗΝ, 
ἄς Βδρ. [μσοα. 7, 2; 12,4. ὀὐμηρατα (ὐὑοηΐ. ΡοΪγη. 7, 4. ἱοηγβ. Αηΐ. οι. 
οὔΐαπη ἀθ [,γ6}18 ᾿ ὦ δον. το ΗΘ ΗΣ 
Ἀρρᾶγοῦ ἴπὸ αιοα ἔπουὶῦ ΧοπορΠοη- 80. ὄψον) Κ΄, 84 1, 5, 12: 
615 ἡπα]οῖπι πη ἦ6 Τρ. ]1οα ΟΡΕη6 ο0η- 
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᾿ 7 “ - ᾽ “- ἘΝ ἂν δι 

ἀνδραγαθίαν, ὅπως τῶν τε ἀγαθῶν ἡ ἀριστον καὶ ἥδιστον 
’ὔ ΄. ᾽’ ,ὔ ΒΥ 

ἀπολαύσωμεν καὶ ὕπως τοῦ πάντων χαλεπωτάτου ἀπειροι 
7 ᾽ Ν ᾿ Χ ΄“- 3 Ν ΄“ Ν 

γενώμεθα. οὐ γὰρ τὸ μὴ λαβεῖν τἀγαθὰ οὕτω γε χαλεπὸν 
“ » 7 “-“ 7 » 7ὔ Ν 

894: ὥσπερ τὸ λαβόντα στερηθῆναι λυπηρὸν. ἐννοήσατε δὲ 
σι ͵ὔ 3, “Ἃ Ἁ Ἃ 

κἀκεῖνο τίνα πρόφασιν ἔχοντες ἂν ̓ προσιοίμεθα κακίονες ἢ 
πρόσθεν γενέσθαι. πότερον ὅτι ἄρχομεν : : ἀλλ᾽ οὐ δήπου 

τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων πονηρότερον προσήκει εἶναι. 
ἀλλ' ὅτι εὐδαιμονέστεροι δοκοῦμεν νῦν ἢ πρότερον εἶναι ; 
ἔπειτα τῇ εὐδαιμονίᾳ φήσει τις τὴν. κακίαν ἐπιπρέπειν : : 
ἀλλ᾽ ὅτι ἐπεὶ κεκτήμεθα δούλους, τούτους κολάσομεν, ἢν 

53 δι Ν 7 ΄Ν 

πονηροὶ ὦσι; καὶ τί προσήκει αὐτὸν ὄντα πονηρὸν πονὴη- 
[σ᾽ Ἃ 3, τς “ Χ 

84 ρίας ἕνεκα ἢ βλακείας ἄλλους κολάζειν ; ἐννοεῖτε δὲ καὶ 
“- ,’ὔ δ ᾿ Χ σ΄ 

τοῦτο ὅτι τρέφειν μὲν παρεσκευάσμεθα πολλοὺς καὶ τῶν 
΄ , ΄ “ Ξ, ΝΣ Ν 

ἡμετέρων οἴκων φύλακας καὶ τῶν σωμάτων" αἰσχρὸν δὲ 
“ » ΕΝ ΒΥ 3 δ ἂν ἃ 7 ΄ι 

πῶς οὐκ ἂν εἴη, εἰ δί ἄλλους μὲν δορυφόρους τῆς σωτη- 
νὰ Ἷ “ » Ἁ ΄ » ΄ν 

ρίας οἰησόμεθα χρῆναι τυγχάνειν, αὐτοὶ δὲ ἡμῖν αὐτοῖς οὐ 
Ἀ τ" -- 2 

δορυφορήσομεν ; καὶ μὴν εὖ γε δεῖ εἰδέναι ὅτι οὐκ ἔστιν 
Ὑ) Ἂ Ἂ “ δαὶ «ἃ Ν ΕῚ ἘΝ Ὁ , 

ἄλλη φυλακὴ τοιαύτη οἷα αὐτὸν τινα καλὸν καγαθὸν ὑπαρ- 
χειν᾽ τοῦτο γὰρ δεῖ συμπαρομαρτεῖν: τῷ δ᾽ ἀρετῆς ἐρήμῳ 

8ς οὐδὲ ἄλλο καλῶς ἐ ἔχειν οὐδὲν προσήκει. τί οὖν φημι χρῆ- 
ναὶ ποιεῖν καὶ ποῦ τὴν ἀρετὴν ἀσκεῖν καὶ ποῦ τὴν μελέτην 

σι 5'᾽ ὺν Χ 53 ΒΩ ΕῚ - » 3 [σ4 » 

ποιεῖσθαι; οὐδὲν καινὸν, ὦ ἄνδρες, ἐρῶ ἀλλ ὥσπερ ἐν 
"φῇ ΄ ε ΄ “ὩΣ 

Πέρσαις ἐπὶ τοῖς ἀρχείοις οἱ ὁμότιμοι διάγουσιν, οὕτω καὶ 
«ε ΄ “-“  ς ,] Ἂ ᾽7ὔ “4 

ἡμᾶς φημι χρῆναι ἐνθάδε ὄντας τοὺς ἐντίμους πάντα ἅπερ 

ὡς ἢ, δ. προσιέμεθα Ἀ.(. προειλόμεθα 1).Ῥ. 
προσιοίμεθα ϑοπηοϊάοεγαΒ. φήσει τις] τίς φησὶ 1). ἐπιπρέπειν (ὑδδία]1ο. ἐπι- 
τρέπειν Α.1).α. ἀλλ’ ὅτι] ἀλλότι ). κολάσωμεν Α.).Ο. ἕνεκα] ἕνεκεν α. 
ἢ] καὶ Ὦ. ἄλλους] ἄλλ ἴῃ τα8. ἃ. 84. δὲ] δ᾽ ἔτι Ὁ. καὶ οτη. ἃ 
τῶν οἰκιῶν τῶν ἡμετέρων Ὦ.. αἴσχιον Α.Ὁ. δ᾽ .1.Μ. δὴ Α.α. οἴη- 
σώμεθα Ὁ). φγ. χρῆν Α.Κα. αὑτοῖς 1). ΟΟΥΤ.. αὐ νἸἀοῦατγ, βιοαΐ 86. δο- 
ρυφορήσωμεν Ὦ. γε} τε Α.Ὁ. ρζυ. δεῖ] δὴ }. οὐδὲ] οὐδὲ ἃ. ἄλλο] 
ἄλλω ". 5. ποῦ τὴν ἀρετὴν] ποῖ τὴν ἀρετὴν :. ὦ οτχ. α.Μ. οὕτως 
4.1). ὑμᾶς Α.}).Ὁ. οοττ., 4] ΡΥ. [ογΐβββθ ἡμᾶς. ἐντίμους ὁμοτίμους 1).(. 
Τηρ'. Τ΄. γε] τε Ὦ. ἐΣ ἐμοὶ Α.(. ΡΥ. εἰ οπῃ. ἃ. διδάξω Ὁ. τηρ- τ. 

τὰ ἀγαθὰ α. γε οτι. Ὁ. 

82. οὐ γὰρ] Οοηΐ. 2,1,29. ΖΕΌΝ. 
Τὸ: 2. “ἃ: 

82. προσιοίμεθα] Οοηξ. ΑπΔὉ. 5. 5»2. 
κολάσομεν)] ὅϊῖ΄ο Βεὶρ. ΑΥΠθη. 1, 9. 

κολάσομεν, εἴ Δρα 81105 ΠΟΠΠΆ]]Ο8. 
ϑεα Η, ατ.1, 7. 19; κολάσεσθε, τυ 50- 
Ἰοηΐ Αὐοὶ δὔδιη 1ἢ ὈΥΘΘΒΘΗΪΙ ΨΑΥΪΔΤΘ 
1ηΐον' δοίϊν τη οἵ τηθαϊπῃ. 

85. ἐπὶ τοῖς ἀρχείοις] Οὐ. 1, 2, 4: 
5664. Οἱ Πϊο βιιηΐ ὁμότιμοι, ἸἸάΘῃη ἴῃ 

ΑΠΔ0. 1, 9,9 2, ἄριστοι γοσδηΐαγ, Ὁ0] 
Θδἄθπι ΠΑΙΤΑΙΟ οϑί ἂρ ΡοΥ]5 Ρεγβα- 
Τατη ΠΟ τη. ΒΟῊΝ. 

ἡμᾶς--- ἐντίμους] ὑμᾶς---ἐντίμους α., 

πὖ 8, 1, 6. - εγαμῃ Ποο Ἰο6ΟῸ 586 Θοίου 5 
ῬΘΥβῚ5. δου ρα ΓΔἢ5 Ογσιιβ ἀοῖπ6 615- 
Πηρπ ὑμᾶς γε---ἐγώ τε. ΞΟΗΝ. 

πάντας] ΘΌΒΡΙΟΟΥ ΒοΙΙρίατη [|586 
πάντα. ΒΤΈΕΡΗ. ἄαλυοά τεβία]. 



900 ΧΈΝΟΡΗ, ΓἈΥΒῈΡ ΟΥ̓ ἘΒΥΥΓΓΎΟΌΑΛΡ, Υ. 

κἀκεῖ ἐπιτηδεύειν, καὶ ὑμᾶς γε ἐμὲ ὁρῶντας κατανοεῖν πα- 
ρόντας εἰ ἐπιμελόμενος ὧν δεῖ διάξω, ἐγώ τε ὑμᾶς κατα- 
νοῶν θεάσομαι, καὶ οὺς ἂν ὁρῶ τὰ καλὰ καὶ τἀγαθὰ ἐπι- 

86 τηδεύοντας, τούτους τιμήσω. καὶ τοὺς παίδας δὲ, οἷς ἂν 
ἡμῶν γίγνωνται, ἐνθάδε παιδεύωμεν᾽" αὐτοί τε γὰρ βελ- 
τίονες ἐσόμεθα, βουλόμενοι τοῖς παισὶν ὡς βέλτιστα πα- 
ραδείγματα ἡμᾶς αὐτοὺς παρέχειν, οἵ τε παῖδες οὐδ᾽ ἂν εἰ 
βούλοιντο ῥᾳδίως πονηροὶ γίγνοιντο, αἰσχρὸν μὲν μηδὲν 
μήτε ὁρῶντες μήτε ἀκούοντες, ἐν δὲ καλοῖς κἀγαθοῖς ἐπι- 
τηδεύμασι διημερεύοντες. 

ΤΑ καὶ ἐκεῖ. ἂν οτη. Ὁ). καλὰ κἀγαθὰ 10). 86. δὲ οτῃ. 10. οἱ 
1).(. οοΥν. παιδεύομεν 1). ργ. α. αὑτοὺς [). ΠΟΥΥ. οὐδ᾽ ἂν ἠἡβούλοιντο 
1). ΡΓ..» ΘΟ. [ἢ ΔΟΟΘΒΌ 5. γένοιντο Α.}}. καὶ ἀγαθοῖς Ὁ. 

κἀκεῖ} '᾽ϑιῖς Η. ὅτ. 1, 2,9. Εδβίαιθ νοῦ τϑοίϊαβ ἴῃ τοὐκείνου 4αδηη ἴῃ τὸ 
ἮἾδοο. οὐδβϑὶβ ἴὴ ἐκεῖ οὖ οϑίθυιβ Ὦπ)8 ἐκείνου τηὰίαν! ΤΘοποΐανιβ. [ἄθτη 
Β.ΓΡΙΒ νΟ 80 115, ἈΌῚ δυο ]5 δαί καὶ αἸοθηάπιηη 468 καὶ ἀηΐ6. ῬΥΟΠΟΙΊΘη ἐγὼ, 
Ῥγεοδα!ϊ, σοπηβίδηϊξου γοϑςποηπᾶὰ Χο- ἐμοῦ, ἐμοὶ, ἐμὲ, ροβιίο οὐ πιοᾶο κά-- 
ΠΟΡΠΟΙΙΙ οοἰογίβηιθ Αἰ1015, αὖ ΑἸΧῚ δα - τηοαο καὶ ἐ-- ΒοΥΙρΡίο ἴῃ 110118, αὖ 7, 5» 
6, 2. 2; 7. 5. 50, ΠΔΠΠΨ1Β 566 06 Δ00]11ἃ 1 δ 8110] 586 }6. 
ἴη 0115, αὐ ἀρπα ΤΏμς. 7, 12, ΒΌΡΓ8 86. παῖδες δα θη Πατταῦ ΑΠΔ}.1, 
ξ, 4,10, εἴ Η, ΟΥ.1, 6, τά, 00] τὸ κεί- 9,2ώ. ὅ0ΗΝ. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΝΚΥΡΟΎΥΎ, ἸΑΊΔΙΕΤ,ΙΑ. 

ΒΙΒΛΙῸΝ ΟΓΔΟΟΝ. 

Κιῷ. Α. 
κ“ ἅ Ω ᾿ ΘΝ 5, δ 5 5. ὦ ᾿ 

Κῦρος μὲν οὕτως εἶπεν ἀνέστη δ᾽ ἐπ αὐτῷ Χρυσαν- 
3 - ἈΝ Ψ Ἁ Ἂ 5 5, 

τας καὶ εἶπεν ὧδε. ᾿Αλλὰ πολλάκις μὲν δὴ, ὦ ἄνδρες, 
,. 5 ῇ Ψ 32 » Ἂν 59 ΧΝ » 

καὶ ἄλλοτε κατενόησα ὅτι ἄρχων ἀγαθὸς οὐδὲν διαφέρει 
' κα Ν ,ὔ “ - 
πατρὺς ἀγαθοῦ" οἵ τε γὰρ πατέρες προνοοῦσι τῶν παίδων 
σ΄ , 2 Χ 5 Ν 3 νι ὑπ ον ο ΄ 

ὅπως μήποτε αὐτοὺς τἀγαθὰ ἐπιλείψει, Κῦρος τέ μοι δο- 
΄“ ΄σ ΄ 9 ἈΠ δὲ “ Α 3293.ϑ ἃ ΄ 

κεῖ νῦν συμβουλεύειν ἡμῖν ἀφ᾽ ὧν μάλιστ᾽ ἂν εὐδαιμονοῦν-- 
“ ὰ "ἢ - ,, Ἃ 5 “ 

τες διατελοῖμεν' ὃ δέ μοι δοκεῖ ἐνδεέστερον ἢ ὡς ἐχρὴν 
“ “- 9 Ἂ “κ Ν Ἂ , ΄ 

δηλῶσαι, τοῦτο ἐγὼ πειράσομαι τοὺς μὴ εἰδότας διδάξαι. 
᾿ δι. Ν ΩΝ , Ε Ν Ν Ψ 

αἐννοήσατε γὰρ δὴ τίς ἂν πόλις πολεμία ὑπὸ μὴ πειθομένων 
ἁλοίη" τίς δ᾽ ἂν φιλία ὑπὸ μὴ πειθομένων διαφυλαχθείη" 
ποῖον δ᾽ ἂν ἀπειθούντῶν στράτευμα νίκης τύχοι" πῶς δ᾽ 
ἂν μᾶλλον ἐν μάχαις ἡττῷντο ἄνθρωποι ἢ ἐπειδὰν ἄρξων- 

Ἃ Ξ 7, ΚΝ 
ται ἰδίᾳ ἕκαστος περὶ τῆς σωτηρίας βουλεύεσθαι" τί δ᾽ ἂν 
ΒΩ Ὦ Χ ζ ε ν ἊΝ ’ Ν “ Ἁ ᾽ 

ἄλλο ἀγαθὸν τελεσθείη ὑπὸ μὴ πειθομένων" ποῖαι δὲ πὸ- 
Ἃ ’ Ἃ χω 3 7 σ΄ 

λεις νομίμως ἂν οἰκήσειαν᾽ ἢ ποῖοι οἶκοι σωθείησαν᾽ πῶς 

1. μὲν] μὲν οὖν ἢ)... ἐπιλείψη Α.}). 5ίοὈ. ΕἸ. 46, τοδ, ΕΗ το Τα 
διατ. ἂν μάλιστα 1). οὖ ααὶ διατελοίημεν σΡΟΡ.. ἐχρῆν) χρὴ Ὁ δ᾽ δὴ] ἔφ 
0. οὔ. ϑίον. ΕἸ. 33». 148, οἰΐδ8 ἐνν.---2. ἄρχοντι, οἵ εἰ τοίνυν---ἀγαθόν ἡδό 
ἀπειθοῦν 50}. πῶς δ᾽ ἄλλως (ἂν 51ο}}.} τα: ἡττῶνται ἐν μάχαις Ὁ. 5ῖ΄ο". 
ἢ οἵα. Α.α. ΡΓ. ἄρξονται α. τῆς οτη. 5ίοὈ. μὴ] τῶν ἐν ἔσοδον: 
πειθομένων τοῖς κρείττοσι δ. 1).(α. τηρ΄ γ᾿. ἢ ποῖοι] ποῖοι δ᾽ Ὁ). δον. 

1. [ηπὰπὶ 1101] σαρ᾽ομἀπη 6586 διατελοῖμεν͵ ΗδΓῸ ΠΟΙ ΒΟΉ. ΘΓ 
80 7, 5, 37. 5 ΒΡΙΟδίτι5 βιιτὴ ἴπ ΔΠΠη0- ΠΌΤ] δχοθρίο ϑἴοθδθο [ΟΥΤαδΔ τη ΡΙΌΡΘ 
ἰδοη6 δα δὰπι Ἰοσστα. 5ΟΗΝ, 1701] Δθο]ϊίαιη ἀρ Χοπορμοπίβμ, βθα αἱ 
ν. δΔηποί. Αἀ μὲν οἱ μὲν οὖν σοηΐ. 7. σοπϑδίαῃπίου τοϑυϊαθπαδπι. Υ,. δα 5, 23. 
᾿».48. 3.8. Πα θν Ζ, Ἐν» 14. 

πατρὸς  Οοηΐ. ἤοπι. Οά. Β,47; Ε,12, 2. οἰκήσειαν] ἴὔδυιμῃ δοῦν! Δρρῖο- 
Βιοηνβ. Απί, Βοιη. 4, 2. ΗΥΤΌΗ. Ραθαηὶ 1961. Ηἰδί. ὕὔὐ. 4. 8..5.5..7» 5.» 



“808 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝΡΤ΄. ΟΥ̓ΒῚ 

3 δ᾽ ἂν νῆες ὅποι δεῖ ἀφίκοιντο" ἡμεῖς δὲ ἃ νῦν ἀγαθὰ ἔχο- 
μεν διὰ τί ἄλλο μᾶλλον κατεπράξαμεν ἢ διὰ τὸ πείθεσθαι 
τῷ ἄρχοντι : ; διὰ τοῦτο γὰρ καὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ταχὺ 
μὲν ὅποι ἔδει παρεγιγνόμεθα, ἀθρόοι δὲ τῷ ἄρχοντι ἑπόμε- 
νοι ἀνυπόστατοι ἦμεν, τῶν δ᾽ ἐπιταχθέντων οὐδὲν ἡμιτελὲς 
κατελείπομεν. εἰ τοίνυν μέγιστον ἀγαθὸν τὸ πειθαρχεῖν 
φαίνεται εἰς τὸ καταπράττειν τἀγαθὰ, οὕτως εὖ ἴστε ὅτι 
αὐτὸ τοῦτο καὶ εἰς τὸ διασώζειν ἃ δεῖ μέγιστον ἀγαθόν 

“ἐστι. καὶ πρόσθεν μὲν δὴ πολλοὶ ἡμῶν ἦρχον μὲν οὐδε- 
νὸς, ἤρχοντο δέ: νῦν δὲ κατεσκεύασθε οὕτω πάντες οἱ 
παρόντες ὥστε ἄρχετε οἱ μὲν πλειόνων, οἱ δὲ μειόνων. 
ὥσπερ τοίνυν αὐτοὶ ἀξιώσετε ἄρχειν τῶν ὑφ᾽ ὑμῖν, οὕτω 
καὶ αὐτοὶ πειθώμεθα οἷς ἂν ἡμᾶς καθήκῃ. τοσοῦτον δὲ δια- 
φέρειν δεῖ τῶν δούλων ὅσον οἱ μὲν δοῦλοι ἄκοντες τοῖς 
δεσπόταις ὑπηρετοῦσιν, ἡμᾶς δ᾽, εἴπερ ἀξιοῦμεν ἐλεύθεροι 
εἶναι, ἑκόντας δεῖ ποιεῖν ὃ πλείστου ἄξιον φαίνεται εἶναι. 
εὑρήσετε δ᾽, ἔφη, καὶ ἔνθα ἄνευ μοναρχίας πόλις οἰκεῖται, 
τὴν μάλιστα τοῖς ἄρχουσιν ἐθέλουσαν πείθεσθαι ταύτην 

ἥκιστα τῶν πολεμίων ἀναγκαζομένην ὑπακούειν. παρῶ- 
μέν τε οὖν, ὥσπερ Κῦρος κελεύει, ἐπὶ τόδε τὸ ἀρχεῖον, ἀσκῶ- 
μέν τε δι ὧν μάλιστα δυνησόμεθα κατέχειν ἃ δεῖ, παρέ- 

4. ἔχομεν ἀγαθὰ 1). διὰ τί] δι᾿ 1). μγ΄, τί 5. ν. 684. τη. μᾶλλον 1η1010 
ΨΘΥΒ15 864, 1), οδα. τη. (ὰ. πηρ΄. Γ΄ ὅπου 1). παρεγιγνώμεθα Ὁ. ΠΡῸΥ. 
ἁθρόοι 1). κατελίπομεν Α.1). γε. α.Μ. τἀγαθὰ Α. τὰ ἀγαθὰ ). Αα. 5100. 
οὕτως οτη. [). ΒΟ". αὐτὸ τὸ αὐτὸ 1). ΘΟ". Οα]α8 Α.. καὶ αὐτὸ, ΟἸη1880 
ΤΩΟΧ καί. δισώζειν 1). 4. μὲν δὴ] δὴ α. ἦρχον---ἤρχοντο δέϊ ἢ ἦρχον. 
οὐδενὸς δὲ ἤρχομεν Α.(α. ὑφ᾽} ἐφ᾽ 0. αὐτοὶ] αὐτοὶ ἡμεῖς πειθό- 
μεθα 1). ἡμᾶς} ὑ ὑμᾶς Ἐ καὶ ἡμᾶς καθήκῃ ῬοΟρρο. Σαδ ΤΕ Α.6. 
καθήκοι Ὁ). δεῖ] ἡ ἡμᾶς δεῖ 1). ἄξιον φαίνεται μας φαίνεται ἄξιον 1). 
ἡκιστα] ἥκιστατα 1). οὐ μάλιστα (α. ΘΟΥΤ. τηρ΄. Υ. 5. μάλι Δ. δεῖν 1). 
παρέχομεν 1).6. 

ϑαηΐ οὔατη Ε]αίο8Β ἸΟΟῚ τη11}}} 51- 
ΤΏ 1165, ν᾽ Ὁ] ἘΘΙρΡ. 4, Ρ. 421 : Ὁρᾷς 
ὅτι πᾶσαν ἄρδην πόλιν ἀπολλύασι, καὶ 
αὖ τοῦ εὖ οἰκεῖν καὶ εὐδαιμονεῖν μόνοι 
τὸν καιρὸν ἔχωσιν, εἴ Ρ. 422 ἃ : Ἕως 
ἂν ἡ πόλις σοι οἰκῇ σωφρόνως. ἫΝ, 
Υ. δὰ Αμπδῦ. 5, 1, 13. οὗ ἀθ πιϑὰ δοῦν] 
8α “Π 68. δίθρῃ. 

σωθείησαν) Ιἄφῃη α6 ᾿ὰς [οττηὰ αἸ- 
σοηααμῃ αποὰ ἀ6 σωθείημεν οἱ σωθείη- 
ξεν» 7) 18, 46 εἴητε 6, 3, ΤῸ, ΠΟῚ 
τηδρ]5 [υθηα ᾶμη εἴησαν 8, 2, 23, 
Θἔβ81 απ α 116 μαι} 181 ΘΙΟΡα 5, 
ρα εἴησαν, απο οϑύ Θ[]ΔΠῚ1, 2, 12, 

ΟἸΠ εἶεν Ἰᾶῖὴ Δη αυϊ8. ΘΟΠ αβιιη 
ΑΠΔ0. 1,1, 5» Οὐτηπηθηΐ. 1, 5.» 10, ΟΠ 
ΘΟ 6πῚ αἰζουημαῦ ἴῃ ΠΠ0γ]8 ΠΡΟΘΟΙΙ, 
᾿ΓΠοΥ (1615. οἵ δ]οσιιη, (6 ψαῖϊθιβ δὰ 
68. ϑΙΘΡΙ. γ. Εἰμὶ, γο]. 2, Ρ. 201 Ἀ; 
αὐ φαίησαν Θδῖ ἃρ. νος. 3, ΟἹ, 1, 
φαῖεν ἴῃ ἸοςῸ σϑιηῖϊηο 3, 08, 1, γνοίη- 
σαν οἷ εἰδείησαν ἃ. Ὀειποβί. Ρ- 807: 
73: 900; 20, παραδοίησαν 8616] μ6ΓΡ6- 
ΤΆΤ 1ἢ ΤΠ] 6] ΟΥθιι5. ΔΠΔ}). 2,1, το. Υ. 
ΚΙιαα. δα 1λᾶννββ. Ρ. 452 8. 

4. μέγιστον ἀγαθὸν τὸ πειθαρχεῖν] 
Οὐοπηῖ. 480}. δορύ. 29οο. ΠΌΤΟΗ. 

4. ἄνευ μοναρχίας } ̓Γαπρὶ᾽ ΑΥΠΘΠΔ8. 



ΕΒ ΗΚ, 909 

7 « ΄ » Χ “ 7 4 ΩΝ δέ Ν 

χωμέν τε ἡμᾶς αὐτοὺς χρῆσθαι Κύρῳ ὅ τι ἂν δέη. καὶ 
τοῦτο γὰρ εὖ εἰδέναι χρὴ ὅτι οὐ μὴ δυνήσεται Κῦρος εὑ- 
ρεῖν ὃ τι αὑτῷ μὲν ἐπ᾿ ἀγαθῷ χρήσεται, ἡμῖν δὲ οὗ, ἐπεί- 
περ τά γε αὐτὰ ἡμῖν συμφέρει. καὶ οἱ αὐτοί εἰσιν ἡμῖν 
πολέμιοι. 

ι΄ 53 ΄ ΄ ᾿ Χ Ν ΒΩ 

6 Ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπε Χρυσάντας, οὕτω δὴ καὶ ἄλλοι [3] 
ἴω ἴω ΄, 

ἀνίσταντο πολλοὶ καὶ Περσῶν καὶ τῶν συμμάχων συνε- 
“ 3, ἈΝ ω ϑΛΧΝ, [2 

ροῦντες" καὶ ἔδοξε τοὺς ἐντίμους ἀεὶ παρεῖναι ἐπὶ θύρας 
Ν ,ὕἹ «ς Ν ΨᾺ “ Ἂ ͵ “ 3 “ 

καὶ παρέχειν αὑτοὺς χρῆσθαι ὃ τι ἂν βούληται, ἐως ἀφείη 
“ 3 “-“ δ᾽ 4 - « 

Κῦρος. ὡς δὲ τότε ἔδοξεν, οὕτω καὶ νῦν ἐτι ποιοῦσιν οἱ 
Ἧ Ν Ω 7ὔ δὰς ἃ σον οὖν, Ψ, Ν “- 

κατὰ τὴν Ασίαν ὑπὸ βασιλεῖ ὀντες, θεραπεύουσι τὰς τῶν 
ςε 3 5 ΄ 7 ὦ ν αν 

" ἀρχόντων θύρας. ὡς δ᾽ ἐν τῷ λόγῳ δεδήλωται Κῦρος 
καταστησάμενος εἰς τὸ διαφυλάττειν αὑτῷ τε καὶ “Πέρσαις 
τὴν ἀρχὴν, ταὐτὰ καὶ οἱ μετ᾽ ἐκεῖνον βοδιλόῖς νόμιμα ἔτι 

σι “- ΄σ ἰν 3 Ἵ, Ν ΚᾺ 

8 καὶ νῦν διατελοῦσι ποιοῦντες. οὕτω δ᾽ ἔχει καὶ ταῦτα 
ῃ Ἀ ΜΨ “ Ν τ... ΄ , Ἂ 
ὥσπερ καὶ τάλλα᾽ ὅταν μεν ὁ ἐπιστάτης βελτίων γένηται. 

ἃ ΄ Ψ' , Ἁ , 

καθαρώτερον τὰ νόμιμα πράττεται" ὅταν δὲ χείρων, φαυ- 
4 νΝ 3 Χ , 7 Ἐν} 

λότερον. ἐφοίτων μὲν οὖν ἐπὶ τὰς θύρας ἵζύρου οἱ ἐντιμοι 
΄“- ν : ΄-“ “ “ “- “- » 

σὺν τοῖς ἵπποις καὶ ταῖς αἰχμαῖς, συνδόξαν πᾶσι τοῖς ἀρι- 
ἴω ν᾽ ἊΝ » 7 

στοις τῶν συγκαταστρεψαμένων τὴν ἀρχήν. 

δύνηται Α.Ὁ. αὐτῷ Α.}0. χρῆται Ὁ. τά γε] τὰ ). ξυμφέρει ἃ 
6. ἄλλοι] οἱ ἄλλοι ΔΑ... 5. Δο τ. τῶν] τῶν ἄλλων ". αὐτοὺς 
ΡΓ. α. αὐτοῖς α. 5.ν.Υ-. ἂν οἴη. Α. ἀφείη Δ. α. Μ. ἂν ἀφίη 10. τότε] 
τόδε Α. τοῦτο 1). βασιλέα 1). 7. αὑτῷ αὐτῷ Α.α. ρυ. ἑαυτῷ 1).α. 
ΟΟΥΥ. 

ἄλλα 1). 
τοῖς ἵπποις Ὁ). 

βελτίω Α. 

5. δυνήσεται] Οὐ μὴ οὔτ σοῃ]αηο- 
{νῸ ῬΓΘΟΒΘηΔ15, τπὖῦ ΠΙσς ἴῃ ΠΟΠΠ8]]15, 
Ἰαποίσμῃ, τθοΐθ Ῥουβοηι8 δα ΑὐἹβίορῃ. 
ΓΠΘβια. ὁόο, Ρ. 215, βϑιυβία!με ΑἸὩΔ0). 
2. 2, 12, 00] 18π| ΝΥ ΕἸ 5|κ1πι5 οὐκέτι μὴ 
δυνήσεται ῬΤ1Ὸ δύνηται, ἩΘ686 οὐ μὴ δύ- 
νωνται ἨΊΘΥΟΙ. 11,15» [τθηάπιη. [ἡ- 
ῬγοτΠ αυδπὶ οχῖραδ 510 {1165 τη1}{18 
οβίθηαις θχϑιηρ]}5 Χπαά. δα Ἰθαν 65. Ρ. 
400, οὐ)8 ἀὯθ Απδῦ. 4, 8, 12: Οὐδεὶς 
μηκέτι μείνῃ, ΘΟΠ]ΘΟΓΆΤΩ μενεῖ οοπῆτ- 
τηδῦ ςοα. Μεαϊο., φὰὶ μένει. Νρο αΠΠΠ- 
ΟἾΠοῦ οογγθοῖῖο 10. ἢ; ἃ. δῦ : Οὐ μὴ δεί- 
σῃς τὸν πολέμιον, τ] Π0ΘΥ ὉΠτ5 
ΑΥΠΕΠΘῚ δήσεις, απ0α ΡΓΟΡΙ5 δρεδί ἃ 
δείσει. Θυδ 5] βουῖρβιὶ. Χϑπορθοη, 
ΘΕΙΔ τα ΒΕ ρ1ἃ 3, 2, 8 δέξονται γϑοΊρΊ6ῃ- 
ἀὰμη εχ Β., αυδηην8 σᾶδιι ῬΟΒΙΓ11ΠῚ 

ταὐτὰ] ταῦτα Α.α. τὰ αὐτὰ 0. 
τὰς κύρου θύρας 

Ἁ 

ἈΝ ὡς νόμιμα Ὁ. ΜᾺ ΟΣ ΤΙΣ 
σὺν ταῖς αἰχμαῖς καὶ 

ῬΙῸ δέξωνται, αὖ Α. οαπὴ Ορίρυ!85, 
ααϊρΡ6 885}06 νοσδ]65 ρουπιαίδηξθ ππ|]- 
Ἰπιβαῖιθ, ὉὈῚ ἃ0 Α. ἀαἰδβοθαϊ, Παεὶ, 
ΝΊΒΙΟ ΡΪὰ5 ὐραθπαθπη. ΘΧΘΙΠΊΡ]15 
Ρ]αλομ!οῖ5 ἃ [ΚἸΠαϊο 1. 6. τηθιηογαῦ!5 οἱ 
ΟΟΙΤΘΟΙΒ, αὖ ἤρα ΧοΠΟρῃΟηΪΙ π6- 
αὰθ Ρ]αύοηϊ σοποθάθηάα 8ιηῦ 6118 
Α]1Θηδ βιιηὖ ἃ ΔΗ ΠΑ ΠΙΟΥΙ ΒΒ. 

6. οὕτω ποιοῦσι---θεραπεύουσι] Υ.. 
ἘΠ 5. 5.» 20; ΔΒ Ός 7: 8. 22. 

7. ἐν τῷ λόγῳ] 7. 5» 72: 
τηῖΐα ν. 86 4. 5», 2 

ὡς κατεστήσατο] (ὑοηΐ. 8, ύ, 9. 
5ΟΌΗΝ..- 

8, καθαρώτερον] 4οοι"αὐΐμ5. ἴ,6η- 
Π6Ρ. δα Ῥῇαδ]αν. Ερ. 70. Ρ. 2380 ὁσ0η- 
[ον 810 Κ. 

[)6 ἴοτ- 

ΒΡ 
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0 Κῦρος δ᾽ ἐπὶ μὲν τἄλλα καθίστη ἄλλους ἐπιμελητὰς, [4] 
καὶ ἦσαν αὐτῷ καὶ προσόδων ἀποδεκτῆρες καὶ δαπανημά- 
των δοτῆρες καὶ ἔργων ἐπιστάται καὶ κτημάτων φύλακες 
καὶ τῶν εἰς τὴν δίαιταν ἐπιτηδείων ἐπιμεληταί: καὶ ἵππων 
δὲ καὶ κυνῶν ἐπιμελητὰς καθίστη οὗς ἐνόμιζε καὶ ταῦτα τὰ 

το βοσκήματα βέλτιστ᾽ ἂν παρέχειν αὑτῷ χρῆσθαι. οὺς δὲ 
συμφύλακας τῆς εὐδαιμονίας οἱ ῴετο χρῆναι ἔχειν, τούτους 
ὅπως ὡς βέλτιστοι. ἔσοιντο οὐκέτι τούτου τὴν ἐπιμέ. 
λειαν ἄλλοις προσέταττεν, ἀλλ᾽ αὑτοῦ ἐνόμιζε τοῦτο 

ἔργον εἶναι. ἤδει. γὰρ ὅτι, εἴ τι μάχης ποτὲ δεήσοι, ἐκ 
τούτων αὐτῷ καὶ παραστάτας καὶ ἐπιστάτας ληπτέον 
εἴη, σὺν οἷσπερ, οἱ μέγιστοι. κίνδυνοι: καὶ ταξιάρχους 
δὲ καὶ πεζῶν καὶ ἱππέων ἐγίγνωσκεν. ἐκ τούτων κατα- 

εἰ στατέον εἶναι. εἰ δὲ δέοι καὶ στρατηγῶν που ἄνευ αὐτοῦ, 
ἤδει ὅτι ἐκ τούτων πεμπτέον εἴη: καὶ πόλεων δὲ καὶ ὅλων [.] 
ἐθνῶν φύλαξι καὶ σατράπαις ἤδει ὅτι τούτων τισὶν εἴη 
χρηστέον καὶ πρέσβεις γε τούτων τινὰς πεμπτέον, ὅπερ ἐν 
τοῖς μεγίστοις ἡγεῖτο εἶναι εἰς τὸ ἄνευ πολέμου τυγχάνειν 

Ιχ ὧν δέοιτο. μὴ ὄντων μὲν οὖν οἵων δεῖ δι’ ὧν αἱ μέγισται 
καὶ πλεῖσται πράξεις ἔμελλον εἶναι, κακῶς ἡγεῖτο τὰ αὑτοῦ 
“ 3 Ὄ 3 Ψ 7, 7 » 7 - 
ἕξειν. εἰ δ᾽ οὗτοι εἶεν οἵους δέοι, πάντα ἐνόμιζε καλῶς 
5, ἔσεσθαι. ἐνέδυ μὲν, οὖν οὕτω γνοὺς εἰς ταύτην τὴν ἐπιμέ- 
λειαν" ἐνόμιζε δὲ “τὴν αὐτὴν καὶ αὑτῷ ἄσκησιν εἶναι τῆς 

ἀρετῆς. οὐ γὰρ ᾧετο οἷον ἐς εἶναι μὴ αὐτὸν ἀκρὶς ὄντα οἷον 

1 β 3 δεῖ ἄλλους παρορμᾶν ἐπὶ τὰ καλὰ καὶ τἀγαθὰ ἔργα. ὡς δὲ β 

9. πρόσοδον Δ. ἐνόμιζε καὶ] ἐνόμιζεν θ. αὐτῷ ΔΑ.α. ἑαυτῷ Ὁ. 1ΙΟ. β 
τῆς οἴη. Α. οἱ οτη. 10. ὅπως οἵη. 1])., 4] Ροϑβί ἔσοιντο δα αἷς βοῖιι5 αὐτὸς 
ἐσκόπει καί. αὐτοῦ Δ... ἑαυτοῦ 1). τοῦτον Α. εἴτε 1). “μάχη Α.α. 
εἴη οτη. 1). καὶ πεζῶν] καὶ (ἃ. τηρ. Κ΄. καταστέον ἃ. 11. εἰ δὲ δέοι Ὠ). 
εἰ δέοι Α.Ὁ. ρε. εἰ δέοι δὲ (. 5. ν. Γ. ἑαυτοῦ 1). ἤδει ὅτι] ἥδιόν τι Α.α. 

, ᾿, Ν ἋἍ ᾿ [2 Ἷ ο 6 δέ. πεμπέον (α. ΡΥ. τισιν εἴη] τισὶν ἢν (810) 1). ὅπερ] ὅτιπερ α. ἔοιντο 
Α.α. 12. ἤμελλον Α.α. κακῶν Δ. τὰ αὑτοῦ] τ᾽ αὐτοῦ Δ. τὰ αὐτοῦ (ἃ. 

Ἀ ς - 3 ΦΥ͂ ᾽ Ὡ- 

τὰ ἑαυτοῦ 1). ἐνόμιζε] ἐλογίζετο }. οὖν οτπ. 1). ἐνόμισε 1). αὐτῷ 
Α.α. ἑαυτῷ 10. 

9. βοσκήματα] ὅ6Π0]. Ατβίορῃ. 
Αοἢ. 811: ᾿Επὶ χοίρων δὲ καλεῖται τὸ 
βόσκημα" Ξ. δὲ ἐν ζ΄ καὶ ἐπὶ ἵππων τέ- 
θεικε τὴν λέξιν. 

βέλτιστα χρῆσθαι Ἰπηροηα 5πῃΐ. 
5ΟῊΗΝ 

ΤΌ: ἀμ λάκαε] 
αἸεῖ δ. τό. 5ΟῊΝ, 
5, ὁ; αἰ. 

Ἰοβάρθιη κοινῶνας 

(πὰ ἦδΐ. οὐϊατὴ 

ταγαθὰ καὶ καλὰ ἔργα 1). 

τούτους, ΠΟ ΠΟη οθρὶς οοΥΡθοίου :).. 
Ροβιϊαμπη τπὖ 2,1, 5: Τοὺς μέντοι Ἔλ- 
ληνας---οὐδέν πω σαφὲς λέγεται εἰ ἕ- 
πονται. απο [πα νουθατη οορὶαγοῦ 
ααδη ΡΙΌΡίο Ἰηϊθυροϑιία ᾿πἴονίατγ. 
(ὑοηΐ. δα 7.2. 17. Σκοπεῖν ΟἸΙΠῚ ΔΟΟΊΙΒ. 
816 ἡαπρὶ! (πη θηΐ. Ὡ, Ὧν. Φθόνον 
σκοπῶν τί εἴη" 9: Σχολὴν σκοπῶν τί εἴη. 

λῶ, τὰ καλὰ καὶ τἀγαθὰ ἔργα) ( Ὁ. 

---- 
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ταῦτα διενοήθη. ἡγήσατο σχολῆς πρῶτον δεῖν, εἰ μέλλοι 
δυνήσεσθαι τῶν κρατίστων ἐπιμέλεσθαι. τὸ μὲν οὖν προσ- 
ὀὁδων ἀμελεῖν οὐχ οἷόν τε ἐνόμιζεν εἶναι, προνοῶν ὅτι πολ- 

Ν ΄- ᾽ 7 3, Ἃ 7 Ν 3 53 

λὰ καὶ τελεῖν ἀνάγκη ἔσοιτο εἰς μεγάλην ἀρχὴν᾽ τὸ ὃ αὖ[5] 
ας τὰ ᾽ὔ » “- ΄ς ΄ᾷ » 3 

πολλῶν κτημάτων ὄντων ἀμφὶ ταῦτα αὐτὸν ἀεὶ ἔχειν ῃδει 
ὅτι ἀσχολίαν παρέζοι τῆς τῶν ὅλων σωτηρίας ἐπιμέλεσθαι. 

τά οὕτω δὴ. σκοπῶν, ὅπως ἂν τά τε οἰκονομικὰ καλῶς ἔχοι 
καὶ ἡ σχολὴ γένοιτο, κατενόησέ πως τὴν στρατιωτικὴν 

Ἂὦ «ς Ν Ν Ἂ τ λ Ζ' 3 

σύνταξιν. ὡς γὰρ τὰ πολλὰ δεκάδαρχοι μὲν δεκάδων ἐπι- 
[ὰ Ν ἣ Ἃ δ Ἁ ἴω 

μέλονται, λοχαγοὶ δὲ δεκαδάρχων, χιλίαρχοι δὲ λοχαγῶν, 
΄ ν “ 

μυρίαρχοι δὲ χιλιάρχων, καὶ οὕτως οὐδεὶς ἀτημέλητος γί- 
ἊἋ Ἶ, Ζ ᾿ᾳ 3 

γνεται, οὐδ᾽ ἣν πάνυ πολλαὶ μυριάδες ἀνθρώπων ὦσι, καὶ 
ὅταν ὃ στρατηγὺς βούληται χρήσασθαί τι τῇ στρατιᾷ, 

15 ἀρκεῖ ἣν τοῖς μυριάρχοις παραγγείλῃ: ὥσπερ οὖν ταῦτ᾽ 
ἔχει, οὕτω καὶ ὁ Κῦρος συνεκεφαλαιώσατο τὰς οἰκονομικὰς 

Ἴς - χ4 ΠΝ “- Κ Ψ' 3 7] λί ὃ Ἃ ,ὔ 

πράξεις" ὥστε καὶ τῷ Κύρῳ ἐγένετο ὀλίγοις διαλεγομένῳ 
“ ε 7 » ἥ7 με » , 

μηδὲν τῶν οἰκείων ἀτημελήτως ἔχειν" καὶ ἐκ τούτου δὴ 
Χ 3 Ἃ 3, “ ΄- Ν 

σχολὴν ἦγε πλείω ἢ ἄλλος μιᾶς οἰκίας καὶ μιᾶς νεὼς ἐπι- 
᾿ς ν Ν Ἄ ἃ σι 

μελόμενος. οὕτω δὴ καταστησάμενος τὰ αὑτοῦ ἐδίδαξε καὶ 
τοὺς περὶ αὐτὸν ταύτῃ τῇ καταστάσει χρῆσθαι. 
"Τὴν μὲν δὴ σχολὴν οὕτω κατεσκευάσατο, αὑτῷ τε καὶ 

τοῖς περὶ αὐτὸν, ἤρχετο δ᾽ ἐπιστατεῖν τοῦ εἶναι οἵους δεῖ[6] 
Χ “- σ΄ Ἁ Υ̓ δ᾽) ς 2 

τοὺς κοινῶνας. πρῶτον μὲν ὁπόσοι ὄντες ἱκανοὶ ἄλλων 
» Ἄ ῇ Ν ΄σ Ἁ ἴω , 

ἐργαζομένων τρέφεσθαι μὴ παρεῖεν ἐπὶ τὰς θύρας, τούτους 

τό 

12. ΓΔὈΤῚ ἐπιμελεῖσθαι Ὠϊς οὐ τηἴνἃ. 
Βνοα: αὐτὸν ἀεὶ] ἑ ἑαυτὸν 0. 
οὕτω] ὅτω ἃ. ργ. ὅπως ἂν οτη. 10. 
λοῦνται ΑΙ. ΘΟΥΓ. 

ἀσχολείαν Ἀ. 

ἀτιμ. Ὠϊο οὐ Ἰηΐτὰ α. 

προόδων 10. ΡΓ.» αὖ νΙἀούαν, ααϊ ς 
παρέξει Α.1}. 14. 

δεκάδων] δέκα δὲ ὧν Ὁ. ἐπιμε- 
μυρίαρχοι δὲ χιλιάρχων οἴη. Δ.(. 

τηρ΄. Υ΄. οὐδὲ εἷς ἢ. οὐδ᾽ ἢν] οὐδ᾽ ἂν ἡ }0. πάνυ] πάλιν 1). παραγ- 
γέλῃ, αὐ νιἀδίαν, Ὁ). ΡΥ. 15. οὕτω] οὗτος Ὦ. μηδὲν Ο. μηδὲ Α.1).α. 
ἐπιμελούμενος Α.ἃ. δὴ] δὲ Ὁ. αὐτοῦ Α.(α. ἑαυτοῦ 1). ἐδί- 
δασκεν 1). αὑτὸν Ὁ. τ6. οὕτως Α.Ὦ. παρεσκευάσατο Α. αὐτῷ α. 
ῬΓ.. οὕτω Α. ἑαυτῷ 10. τε οη. ἢ. ἦρχε. τὸ Α. οἵους δεῖ εἶναι τοὺς :. 
κοινῶνας Δ... τηρ. κοινωνοὺς Ὠ. κοινωνοῦντας ἃ. μὴ παρεῖεν] καὶ μὴ πε- 
ριέναι Ἀ. εὖ μὴ 8. ν. Κ΄ ΡΟΠ6ΠΗΒ, καὶ ααὔδη ρα Ποί5 ποΐδηϑ α΄. ΡΓ., 4] ΠΟΥ. παρεῖεν. 

7.» 85: 2.1, 17. Οὐοπηπηθηΐ. 1,2,28: 
Πάντα ἔμοιγε δοκεῖ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἀ- 
γαθὰ ἃ ἀσκητὰ εἶναι. ὍΠ0]᾽ 5ογ10. τἀγαθά. 

13. τῶν κρατίστων] ἴ. 6. τῆς τῶν 
ὅλων σωτηρίας, φιοα Βαϊ! πη ΒΘ αϊδαΓ, 
1ἃ δϑῦ βυχηπηδο Γ6]. (ὑδίθυ τη Πδυγαίϊο, 
ααξθ δῖος ρδγθηΐμ681 αἰ παϊζαν, τθρο- 
{αν ᾿ηρα ᾧ. τό. 5ΟΗΝ, 

14. δεκάδων] Δεκαδέων [)., 4] δέκα 
δὲ ὧν, νοΟ]υ]θ86. νἹΘ ΟΡ δηϊηδανογα 
ΟΠ ΘΙ ἄθτβ, απ] γθοθρὶῦ χαρά δἰϊδ πὶ 
2.9 2,9 30 ΟΠ Δἰίθσο οϑῇ σομπἔαβαμ. 

(ὐδίθγαση ᾿ηΐοι χιλιάρχους εὐ λοχαγοὺς 
ἄθθββθ ταξιάρχους δηϊπηδάνονς ΒοΥ- 
ΠΘΠΊΒΏΠΙΙΒ. 

ΠΥ ΝΣ. 
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» , Χ ᾿ ,ὔ ᾿ Ἂ "27 37 
ἐπεζήτει, νομίζων τοὺς μὲν παρόντας οὐκ ἂν ἐθέλειν οὔτε 

Ἀ "7 ΟῚ Ν Σ»ῸΝ Ψ᾽ Ν δ᾽ Ν 

κακὸν οὔτε αἰσχρὸν οὐδὲν πράττειν καὶ διὰ τὸ παρὰ ἀρ- 
3 Ν Ν Χ 7 σ' εἰ τα Ψ᾽ Τῶν “ ΄, 

χοντι εἰναι καὶ διὰ τὸ εἰδέναι ὅτι ὁρῷντ᾽ ἂν ὅ τι πράττοιεν 
Ἐ. (ἃ “- , ἃ δ Χ ω , - Ἂ 
ὑπὸ τῶν βελτίστων' οἱ δὲ μὴ παρεῖεν, τούτους ἡγεῖτο ἢ 
» 7 κ᾿ 3 7] Ἃ » 7) » - - “- "τ 

17 ἀκρατείᾳ τινὶ ἢ ἀδικίᾳ ἢ ἀμελείᾳ ἀπεῖναι. τοῦτο οὖν πρῶ- 
«ς 4 ΄ 

τον διηγησόμεθα ὡς προσηνάγκαζε τοὺς τοιούτους παρεῖ- 
΄. 5 ε “ ΄ὔ ς 5 7 52, 

ναι. τῶν παρ εαὐτῷ μάλιστα φίλων ἐκέλευσεν ἂν τινα 
σι ἈἉ κι Ν ΄ ᾽ὔ » Ἂ 

λαβεῖν τὰ τοῦ μὴ φοιτῶντος, φάσκοντα λαμβάνειν τὰ 
ε - 3 κ᾿ 53 -- 7, Ὁ Ἃ ἘΝ ε ᾽ὔ 

εαυτοῦ. ἐπεὶ οὖν τοῦτο γένοιτο, ἧκον ἂν εὐθὺς οἱ στερομε- 
ιϑ8νοι ὡς ἠδικημένοι. ὁ δὲ ζῦρος πολὺν μὲν χρόνον οὐκ[)] 

3 , ἴω , « » » Ν Ἁ » Υ 5 

ἐσχόλαζε τοῖς τοιούτοις ὑπακούειν" ἐπεὶ δὲ ἀκούσειεν αὐ- 
ἴω Ἃ, ͵ » Ἃ “ 

τῶν, πολὺν χρόνον ἀνεβάλλετο τὴν διαδικασιαν. ταῦτα 
Ἁ “σ΄ ε σι δ 7 κι 

δὲ ποιῶν ἡγεῖτο προσεθίζειν αὐτοὺς θεραπεύειν, ἧττον δὲ 
» σι ὃ 9 ΦΚΥΝ 7ὔ 3 ΄ὔ σ΄ - Ἂ 

ιο ἐχθρῶς ἢ εἰ αὐτὸς κολάζων ἠνάγκαζε παρεῖναι. εἷς μὲν 
7 7 3 ΄σ Ὁ “ιν ΄- ἐν 

τρόπος διδασκαλίας ἣν αὐτῷ οὗτος τοῦ παρεῖναι. ἄλλος 
Ἁ Ν δ πὶ 74 ΄σ σ΄ ΄ 

δὲ τὸ τὰ ῥᾷστα καὶ κερδαλεώτατα τοῖς παροῦσι προστατ- 
» Ἵ Ας ΟΝ , 5 9 σι ,ὕ .« ᾿λ ὡδχ 

2οτειν᾽ ἄλλος δὲ τὸ μηδέν ποτε τοῖς ἀποῦσι νέμειν" ὁ δὲ δὴ 
72 ἐφ “ »» ΠῚ ἢ "4 ἈΝ 

μέγιστος τρόπος τῆς ἀνάγκης ἦν, εἴ τούτων μηδενος ὑπα- 
΄ » ἤ Ἃ ΄- λον ὧν Μ΄ 57 ὰ 37 

κούοι, ἀφελόμενος ἂν τοῦτον ἃ ἐχοι ἄλλῳ ἐδίδου ὃν ᾧετο 
Υ͂ “Ὁ “ Ψ' ΄- Ὧν 

δύνασθαι ἂν ἐν τῷ δέοντι παρεῖναι" καὶ οὕτως ἐγίγνετο 
αὐτῷ φίλος χρήσιμος ἀντὶ ἀχρήστου. ἐπιζητεῖ δὲ καὶ ὁ 
νῦν βασιλεὺς, ἣν τις ἀπῇ οἷς παρεῖναι καθήκει. 

“1 Τοῖς μὲν δὴ μὴ παροῦσιν οὕτω προσεφέρετο. τοὺς δὲ [8] 
᾽ὔ ςε δ 5 Ὁ δον ἊΝ δ ΙΝ Ν Α- Ι» 

παρέχοντας εαυτοὺς εἐνομίσξε μάλιστ αν εἐἶΤι Τὰ καλὰ κα- 

κακὸν οὔτε αἰσχρὸν αἰσχρὸν οὔτε κακὸν ΟΜ. οὐδὲν] οὐδὲν ἂν Δα. 
παρ᾽ ἴῃ ἢπαο οὖ ρ᾽ ἄρχοντι ἸΠ110 νΘΙΒῸΘ 1. παρὰ τῷ ἄρχοντι Η. καὶ διὰ τὸ 
εἰδέναι οτη. Α.Ο. η΄. Τὶ ὁρῷντ᾽ ἂν Ν. ὁρῶ Ιη ἤπθ οἵ τ᾽ ἂν 1ηἸ1Ὸ νοβι8 Ὁ). 

ὁρῶνται Δ.Ο. βελκτιόσω 1)., 864 τηρ΄. 686. τη. τίστων, Μ. ΘΟΥΤ. 8. Υ΄ ἢ 
ἀκρατείᾳ] ἀκρατίᾳ 1). ἀδικίᾳ τινὶ ΑΕ. 17. διηγησόμεθα ὡς Δ. Ρζγ. εἴ 
411 ἡγησόμεθα 1). ἡγησάμενος (ἃ. ΘΟΥΤ. προσηκάζετε 1).. 806 ἡ 1ῃ Γά8. 
προσηναγκάζετο (. παρ᾽] γὰρ 10., ᾳιοᾶ 58. ν. γ᾿. 864. (. ἑαυτοῦ πδο 
οἱ στ. εὐθὺς 1). 18. ἀκούσειεν] μὲν Δα. 1). ἐχθροὺς α. 5.υ. 
10. οὗτος ροβί τρόπος 1). ἄλλως [0. τῷ 1}. τὰ ῥᾷστα] τἀρεστὰ ΑΔ: 6. 
ΘΟΥΤ. Τηρ΄. Γ΄. 20. δὲ] μὲν α. εἰ] εἴ τις πη. οἱ ΑἸα. ὑπακούειν Ἀ. 
ὑπακούοι τις Ἦ. ἐν τῷ] αὐτῷ (α. ΘΟΥῚ. 58. ν. Υ. δόντι [ογΐαϑβο (. Ρ1., 
4] ο Οἀπὶ 860. 1 188. 51. οὕτως Α. κἀγαθὰ] καὶ ἀγαθὰ Α.(. 

17. προσηνάγκαζε) δῦ : προρδδιίαίο 20. ὁ---μέγιστος τρόπος ἦν,---ἐδίδου] 
4Π]ὰα ἱπαποθθαῦ οὐ δαϑιιοίαοιθηαῦ ; ΨΥ. δὰ ΑΒΔ}. ὁ. 1 8.50 δὲ τρόπος τῆς 
αὐοα ἀθίπεομβ προσεθίζειν Ἰοπίονο νο- ὀρχήσεως ἦν, ὁ μὲν---σπείρει. 
σά ]0 ἀἸοῖαγ. ΘΗΝ, εἰ ὑπακούοι] λιοα ροϑβί εἰ νοὶ] ὑπα- 

τ8. θεραπεύειν] ΕΥΘαπΘηΐαΙΘ τὰς κούοι «εὐδιιηῦ ΠΟΏΏΠ11}1 τις, ΟΟΥΓΘΟ- 
θύρας. τἱὖ΄' οϑῇ 5. 6, παρεῖναι ἐπὶ τὰς τοτῖδ νϊἀούαν ἀπσιιπ μια η118 ὑπακούοι 
θύρας, υἱ ο8[ 5.τ6. 50ΠΝ, ῬΟΓΘΥΤῚ δ] ΒΘ] 168 τοῦτον, 

κηρονθ δον, σοι»... τνσν. ἐν... »- “πο σαν Ὡμδσων. « . σ΄... 



ΠΡ 2.10) 

γαθὰ ἐ ἐπαίρειν, ἐπείπερ ἄρχων αὐτῶν ἐνόμιζε δικαίως εἶναι, 
εἰ αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπιδεικνύειν πειρῷτο τοῖς ἀρχομένοις πάν- 

“τῶν μάλιστα κεκοσμημένον τῇ ἀρετῇ. αἰσθάνεσθαι μὲν 
γὰρ ἐδόκει καὶ διὰ τοὺς γραφομένους »γόμους βελτίους 
γιγνομένους ἀνθρώπους" τὸν δὲ ἀγαθὸν ἀ ἄρχοντα βλέποντα 
νόμον ἀνθρώποις ἐνόμισεν, ὅτι καὶ τάττειν ἱκανός ἐστι καὶ 

ὁ ὁρᾶν τὸν. ἀτακτοῦντα καὶ κολάζειν. οὕτω δὴ γιγνώσκων. 
πρῶτον μὲν τὰ περὶ τοὺς θεοὺς μᾶλλον ἐκπονοῦντα ἐπε- 
δείκνυ ἑαυτὸν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, ἐπεὶ “εὐδαιμονέστερος 
ἣν. καὶ τότε πρῶτον κατεστάθησαν οἱ μάγοι, ὕμνει τε ἀεὶ 
“ ἘΣ ΟΜΉΜ, Χ Χ ν ", Ἀ 13. θεν δὴ ΦΗΣ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ τοὺς θεους καὶ εθυεν ἀν ἑκάστην ἡμέραν 

24 οἱ μάγοι θεοῖς εἰποιεν. οὕτω δὴ τὰ τότε κατασταθεντα 
οἷς 
“4 

ετι 
ΣΕ 53 

καὶ νῦν διαμένει παρὰ τῷ ἀεὶ ὄντι βασιλεῖ. ταῦτ᾽ οὖν 
πρῶτον ἐμιμοῦντο αὐτὸν καὶ οἱ ἄλλοι Πέρσαι, νομίζοντες 

καὶ αὐτοὶ εὐδαιμονέστεροι ἔσεσθαι, ἣν θεραπεύωσι τοὺς 
Χ χ2 ε 5 “ “Ὁ Ν ΒΕ ε Ν 

θεοὺς, ὥσπερ ὁ εὐδαιμονέστατος τε ὧν καὶ ἄρχων" καὶ 
’ὔ ΕΝ ς - ΄- “- Ἷ ε ᾿ 

25 Κύρῳ δ᾽ ἂν ἡγοῦντο ταῦτα ποιοῦντες ἀρέσκειν. ὁ δὲ [9] 
Κῦ λ ω θ᾽ ΄ - 3 εβ Ν “ - » θὲ 

ὑρος τὴν τῶν μεῦ᾿ αὐτοῦ εὐσέβειαν καὶ ἑαυτῷ ἀγαθὸν 
ὌΝ “ ἰς “- ς “ 

ἐνόμιζε, λογιζόμενος ὥσπερ οἱ πλεῖν αἱρούμενοι μετὰ τῶν 
ὡ»" σι ΄ι ὃ ΑἉ “΄- ’ Ἢ 

εὐσεβῶν μᾶλλον ἢ μετὰ τῶν ἠσεβηκεναῖ τι δοκούντων. 
Ν ᾿ ᾿ 3 ͵ ΟῚ ΄, ς σι 

πρὸς δὲ τούτοις ἐλογίζετο ὡς εἰ πάντες οἱ κοινῶνες θεοσε- 
Ὧν Ὃ Ἔ Ἂ » Χ »2! , ᾽ ΄ ἄν. ἢ 

βεις εἰεν, ἧττον ἂν αὑτοὺς εἐθελειν περὶ τε ἀλλήλους ανο- 
Ἷ “ «ε Ν » 7 53 “ 

σιὸν τι ποιεῖν καὶ περὶ ἑαυτὸν, εὐεργέτης νομίζων εἶναι τῶν 

ἐπαίρειν] ΗΝ ἔργα α. τηρ᾽. οὐ 1 παρορμᾶν ροδῖ μάλιστ᾽ ἂν, ἔργα Ροϑύ 
ἐπαίρειν ῬΟὨΪ ἄρχων ἦν αὐτῶν 1). ἐνόμιζε---εἶναι οῃη. ).Η. ἑαυτοῦ Ὁ. 
κεκοσμημένος Ὀ. νόμον] τί διαφέρει ὁ νόμος τοῦ βασιλέως ἃ. π!ρ. 22. ΓΑὈΥ] 
ἐπεδείκνυεν. ὑμνεῖν---τοὺς θεοὺς ἅπαντας καὶ θύειν 1). ἀν᾽ Δ.Ο. οοτι, ἂν 
[).α. ργ εἶπον Ὦ. 24. τὰ οτη. Ὦ. 25. μετ᾽ αὐτοῦ 1). 
ἀγαθὴν (ἃ. 858.ν.τ. Μ. ἧττον ἂν] ἥττονα Α.(. 

21. ἐπείπερ---εἶναι] ΜΙΠὶ ἰούατα ἢος 0,11; 7, 2.1; 5. 35. 64 ἸΟΟῚ] ρΡΟΒ1) 
ΟΟ]Οη ἃ 8]16ηὰ τηᾶπιὶ πος οθτίθ ἴῃ 
Ἰοοο 6886 νἱἀθίαγ, ααὶρρθ ἃ ἴοοὶ 8β6η- 
[θη018 δοθῆ. ΘΟῊΝ. δαθρθοοίεα 
τ0 6410 οὐϊθπὴ ν ΔΎ. 80Γ. 

22. βλέποντα νόμον] Οοηΐ. (Ἰἰς. αΘ 
ες’. 2, 13. ΗΠ ῸΗ. 

22. ἐπεὶ εὐδαιμονέστερος ἦν οδύ: 
Ροβίψαδι [8]1οἸταῦθ Δ τηϑήογαπη αγαΐ 
ἀϑϑθοαΐαβΒ. Ομ. 5. 24. Δευθα καὶ 
τότε--- οἵ μάγοι, ὨΪΒῚ 5᾽ηῦ δὉ ἸΙΟσῸ 8110 
γχηοία δι 6 ΒΟἤΌ]1ο παΐδ, τὰ ἀοἴθηα6- 
θαύ Ζϑιηΐαβ, αὖ τηὰρῸΒ. της ἀθηγηη 
ἀρὰ ΑΒΒυΥΟΒ Ἰηϑύαϊοβ 6886. αἰοδί 
Χοπορῆοη. Αραα Ῥδεβαβ δηΐϊη τηᾶ- 
ΒΟΓΌΠΩ ΚΒΠΙΡΊΟΠΘΒ ΤΠΘΙΠΠΟΓΑΙ 4; 5. 51: 

ἃ νῸ αοοῖο Βαηῦ 46 Μρα!5, ἃ αιυῖθτιβ 
ΓΟ]ΙΟΊΟΠΘΒ ᾿Ιδῖαϑ ΥΪΠηττ 5110 ἹΠΊΡΟΤΊΟ 
Ογτὶ χαηβ]αίΐαβ δὰ Ῥϑιϑαβ ἔμ]586. οχ 
ἢος Χοποροηί!8 ἰοσο οΟἸ]ορὶὺ Η Θούθη 
]αθθη εἴς. νῸ]. 2, Ρ. 425. 5ὅ060ΗΝ. 
Νεαὰθ ἢϊς 46 Αββυύγβ Π6Ὸ 16]161115 
Ἰοςοὶβ ἀθ Μϑα!5 ροίϊα8 ααδιη Ῥουβὶδ 
Ἰοψυϊίαν ΧοπορΠοη, αὖ οπληἶα 111 ἐν 
τούτῳ---οἱ μάγοι ΘΧ 566 16 {0115 σ0η- 
ἤαϊα ν᾿ ἀϑαπίαν. 

25. οἱ πλεῖν αἱρούμενοι 1 Οὐοηΐ. 
Δύβοη. δορί. όο2, Ποταῖ. (στη. 3. 2. 
ΗὔΤΟΗ. 

ὡς---ἐθέλειν] Κ΄. δα 2, 4.15. 



914. ΧΕΝΟΡΠΟΝΤΙΒΚ ΙΝΡ5Τ. ΟΥ̓ΗῚ 

Ψ 5 , Ά, “ 7 “σ“. 

“ὁ κοινώνων. ἐμφανίζων δὲ καὶ τοῦτο ὅτι περὶ πολλοῦ ἐποι-. 
εἴτο μηδένα μήτε φίλον ἀδικεῖν μήτε σύμμαχον, ἀλλὰ τὸ 
δίκαιον ἰσχυρῶς ὁρῶν. μᾶλλον καὶ τοὺς ἄλλους ᾧετ᾽ ἂν 
τῶν μὲν αἰσχρῶν κερδέων ἀπέχεσθαι, διὰ τοῦ δικαίου δ᾽ 

“7 ἐθέλειν π’ ορίζεσθαι. καὶ αἰδοῦς δ᾽ ἂν ἡγεῖτο μᾶλλον πάντας 

ἐμπιμπλάναι, εἰ αὐτὸς φανερὸς εἴη πάΐτας οὕτως αἰδούμενος 
2)ὃ ὡς μήτ᾽ εἰπεῖν ἂν μήτε ποιῆσαι μηδὲν αἰσχρόν. ἐτεκμαί- [10] 

ρετο δὲ τοῦτο οὕτως ἕξειν ἐκ τοῦδε" μὴ γὰρ ὅτι ἄρχοντα, 
ἀλλὰ καὶ οὺς οὐ φοβοῦνται, μᾶλλον τοὺς αἰδουμένους αἰ- 

δοῦνται τῶν ἀναιδῶν οἱ ἄνθρωποι" καὶ γυναῖκας δὲ ἃς ἂν 
αἰδουμένας αἰσθάνωνται, ἀνταιδεῖσθαι μᾶλλον θέλου 

2 ὁρῶντες. τὸ δ᾽ αὖ πείθεσθαι οὕτω μάλιστ᾽ ἂν ᾧετο ἔμμο- 
νον εἶναι τοῖς περὶ αὐτὸν, εἰ τοὺς ἀπροφασίστως πειθομέ- 
νους Φανερὺς εἴη μᾶλλον τιμῶν τῶν τὰς μεγίστας ἀρετὰς 

20 καὶ ἐπιπονωτάτας δοκούντων “παρέχεσθαι. γιγνώσκων δ᾽ 
οὕτω καὶ ποιῶν διετέλει. καὶ σωφροσύνην δ᾽ αὑτοῦ ἐπι- 
δεικνὺς “μᾶλλον ἐποίει καὶ ταύτην πάντας ἀσκεῖν. ὅταν 
γὰρ ὁρῶσιν, ᾧ μάλιστα ἔξεστιν ὑβρίζειν, τοῦτον σωφρο- 
νοῦντα, οὕτω " χ. οἵ γε ἀσθενέστεροι ἐθέλουσιν οὐδὲν 

41 ὑβριστικὸν ποιοῦντες φανεροὶ εἶναι. διήρει δὲ αἰδῶ καὶ 
σωφροσύνην τῇδε, ὡς τοὺς μὲν αἰδουμένους τὰ ἐν τῷ φα- 
νερῷ αἰσχρὰ φεύγοντας, τοὺς δὲ σώφρονας καὶ τὰ ἐν τῷ 

4} ἀφανεῖ. καὶ ἐγκράτειαν δὲ οὕτω μάλιστ᾽ ἂν ᾧετο ἀσκεῖ- 
σθαι, εἰ αὐτὸς ἐπιδεικνύοι ἑαυτὸν μὴ ὑπὸ τῶν παραυτίκα 
ἡδονῶν ἑλκόμενον ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ προπονεῖν ἐθέ- 

33 λοντα πρῶτον σὺν τῷ καλῷ τῶν εὐφροσυνῶν. τοιγαροῦν 
τοιοῦτος ὧν ἐποίησεν ἐπὶ ταῖς θυραις πολλην μὲν τῶν 

χειρόνων εὐταξίαν, ὑπεικόντων τοῖς ἀμείνοσι, πολλὴν δ᾽ 

κοινωνῶν Α.1).(. 20. μηθένα 1). ὁρῶν] ἀθρῶν 1). ΔΌΣ} κερ- 
δῶν. πορεύεσθαι 1). 27. ἐμπιπλάναι Ἐ).1),(. οὕτως οἵ. Ὁ. 

28. δ᾽ οὕτως τοῦτο 1). οὐ οτῃ. 9). δὲ] γε }ὺ. οἱ ὁρῶντες 1). 

20. οὕτως 1).. ἔμμονον] μόνον Α. ἔμ. 5. ν.1. (.. οἵ ΙΠΟΧ εἰς ΡΥ. φανερῶς :. 
80. αὐτοῦ Α.1).. ἀσκεῖν] λέγειν 1). ἜΣ ἢ τούτω 1). οὐ μάλα οἵγεσ. 
οὐ θέλουσιν 1). 31. αἰδ. τὰ] αἰδ. ἴσως τὰ 19. 42. καὶ οἴη. 19. 
ἐπιδεικνύει (. ἑαυτὸν] αὐτὸν Ὁ). 

26. κερδῶν] Θυύθϊη κερδέων 510 ἴῇ ΟὐὐἸΩΙΠΘΗΐ. 1, 2, 22, εἰ κα, νΘΥΪτ5 
᾿ ΤΕ’ ΗΠ: ΟΥ. 2. 4. 21, .40.. ὨΪδΒῚ πο ΠΔΡΙΪ αυὰπι ὀρέων 3, 2,1. 
κέρδεων ορίϊτη! ἦτιο, οἴ ΒαΡΓὰ 4, 2, 45; 43. ἐπὶ ταῖς θύραις] ἴὰ 418 διιὰ οἱ 
κερδῶν ἴῃ Ῥε]ουῖθιιο, νΔΟ}]]απΐο ἰαηθη δια τηϊηἰβίσιβ. ΒΟΉΝ, Ψ', δα Απδρθ. 
ΠΡ γαυο οὐϊαπι π΄ (ἀ., κερδῶν ἢϊος οἱ 1,0: 3. 

[11] 



ΗΒ. ὙΠ ΘΑΡῚῚ 975 

ἀλλήλους. ἐπέγνως δ᾽ ἂν ἐκεῖ 
κραυγῇ οὔτε χαίροντα. ὑβρι- 
ἂν αὐτοὺς ἡγήσω τῷ ὄντι εἰς 

ἴω Ν 

αἰδῶ καὶ εὐκοσμίαν πρὸς 
»“"ο. ἢ Ε , 

οὐδένα οὔτε ὀργιζόμενον 
“ , » Ν Ν 

στικῶς γέλωτι, ἀλλὰ ἰδὼν 
’ 

κάλλος ζῆν. 
΄“- ἊΝ Ἂ σι Ν [ “-“ ἂν .Ἅν Υ 

Τοιαῦτα μὲν δὴ ποιοῦντες καὶ ὁρῶντες ἐπὶ θύραις 
διγγον. τῆς πολεμικῆς δ᾽ ἕνεκα ἀσκήσεως ἐπὶ θήραν [15] 
ἐξῆγεν οὕσπερ ἀσκεῖν ταῦτα ᾧετο χρῆναι, ταύτην ἡγού- 
μενος. καὶ ὅλως ἀρίστην ἄσκησιν πολεμικῶν εἶναι, καὶ 

35 ἱππικῆς δὲ ἀληθεστάτην. καὶ γὰρ ἐπόχους ἐν παντοδαποῖς 
΄ Χ Χ 7] 

χωρίοις αὕτη μάλιστα ἀποδείκνυσι διὰ τὸ θηρίοις φεύυγου- 
’ Χ “- “ 3 Χ ΄, 

σιν ἐφέπεσθαι, καὶ ἀπὸ τῶν ἵππων ἐνεργοὺς αὕτη μάλιστα 
5 ᾽ὔ Ἂς Ν ΄- ’ 7 ἣ 3 

ἀπεργάζεται διὰ τὴν τοῦ λαμβάνειν φιλοτιμίαν καὶ ἐπιθυ- 
, Ἂ ’ Ἁ 7 “4 

36 μίαν" καὶ τὴν ἐγκράτειαν δὲ καὶ πόνους καὶ ψύχη καὶ 
Υ͂. Ν ’ὔ ᾿ σ΄ ΄ 

θάλπη καὶ λιμὸν καὶ δίψος δύνασθαι φέρειν ἐνταῦθα μα- 
ἃ ““ “ 3, Ν 

λιστα προσείθιζε τοὺς κοινῶνας. καὶ νῦν δ᾽ ἔτι βασιλεὺς 
᾿ ς 2 φ Ν 7] ΄σι' “σι “. 

καὶ οἱ ἄλλοι οἱ περὶ βασιλέα ταῦτα ποιοῦντες διατελοῦσιν. 
͵ Ἁ 3 ῇ ἤΖ 3 “ “ δι 

37 ὅτι μὲν οὖν οὐκ ᾧετο προσήκειν οὐδενὶ ἀρχῆς ὅστις μὴ [1 
βελτίων εἴ) τῶν “ἀρχομένων καὶ τοῖς προειρημένοις πᾶσι 
δῆλον, καὶ ὅτι οὕτως ἀσκῶν τοὺς περὶ αὐτὸν πολὺ μά- 

λιστα αὐτὸς ἐξεπόνει καὶ τὴν ἐγκράτειαν καὶ τὰς πολεμι- 
25 κὰς τέχνας καὶ τὰς μελέτας. καὶ γὰρ ἐπὶ θήραν τοὺς μὲν 

ἄλλους ἐξῆγεν, ὁ ὁπότε μὴ μένειν ἀνάγκη τις εἴη" αὐτὸς δὲ 
ὁπότε ἀνάγκη εἴη, οἴκοι ἐθήρα τὰ ἐν τοῖς παραδείσοις 
θηρία τρεφόμενα: καὶ οὔτ᾽ αὐτός ποτε πρὶν ἱδρῶσαι 

34 

ω ̓ω.....] 

33. ἐπέγνωσαν }. ὑβριστικῷ 1).Μ. 44. διῆκον Α.α. ταύτην 
ταύτην αὖ Α. ταύτην οὖν α., αα] Εἷς τηρ’. θήρας ἔπαινος Μ. ν᾿: ’ ὰ 

ἀρίστην ἄσκησιν 
ἀρετὴν Α.Ε. σοττ. τηρ΄. Γ΄ αὐτὴ Δ. α. τοῦ οἵη. Α. 4206. ἐπικράτη- 
σιν Α.Ο.. ΠΟΥΤ. πηρ΄. Γ΄ πόνους] πρὸς πόνους 1). λιμὸν] πρὸς τὸ λιμὸν 1). 
δῖψος α. θάλπει 1). ργ. ἐνταῦθα] ἔτι τ᾽ αὖ Α.Ὁ. ΡΓ. 47. οὐδὲν 
Α.Ὁ. νὶ 8.,.ν.Τ. οὐδὲν ΘΙΆ8]5 2 1π|0. 1. τοὺς] πάντας τοὺς (). 28, θή- 
ρας α. μένειν] μένειν οἴκοι 1). δὲ---ἐθήηρα] δὰ πο 9). τηρ. δα. τη. εἴη, 
Θἴβι ποη ἀδθοϑῦ ἴῃ τοχίπ. 

εἰς κάλλος] 1. 6. καλῶς. 5ΟΗΝ,. ἐγκράτεια ψυχῆς πρὸς τὰ δεινά. ὅϑ'64ἃ 
Οοηΐ. 46 εἰς 8515 ροβίίο ϑίβθρῃ. Τη88. 
ν. Εἷς, Ρ. 2Ζοό Α, Β, 1ἈὉ1 Ατ]ϑι, νο]. 1, 
Ρ. 508: Ὅπως τα κάλλος μι νήμτυι, 
ΟἸζαν]ΠΊ08. 

46. ἐγκράτειαν αἢ προσείθιζε, πόνους 
--δίψος δα φέρειν τοίογιιηίατ, αὰο 
ἴθγϑ Τ2060 εϑΐ 7. 5» 62, φυλάττειν καὶ 
εἰς θήραν οὐδὲν κακίους. Ῥά.110 φυϊἄθιη 
ῬΙΔΠΙΟΥ οϑύ οὐαῦϊο ἴῃ Ὁ). οὖ σοηβίχιιοιο 
ιῷ Ρ]αί. Ποῆῃ, ὑ". 412 Α : ᾿Ανδρεία 

ἸῺ ΘΕ Π6ΠῚ ΡΙΌΡΘ ϑιρεγνδοιια πρὸς τὸ 
οἱ δύνασθαι φέρειν. 

38. μένειν) ΒΙΟῚΤ 2, 12: 
τὰ ἐν τοῖς ΤΞΕΣΕ Α τορι θηρία τρεφό- 

μενα Απδῦ. 5» 3, 4: Τὸ ἀπὸ τῶν 

αἰχμαλώτων ἃ ἀργύριον γενόμενον. ϑΌργα 

6. τ: 18: 
παραδείσοις] Δία 19, 144. 
πρὶν ἱδρῶσαι) ὅ5ἴ0]». ΕἸ. 20, 72; ἰλπ- 

δῖ ΧΟΠπορΠοηϊ5 ροηϊΐ : Κῦρός ἐστι 



910 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΓΝΒΊ᾿. ΟΥ̓ΒῚ 

΄- « “ 3, “ » ’ὔ ΄σ' 

δεῖπνον ἡρεῖτο οὔτε ἵπποις ἀγυμνάστοις σῖτον ἐνέβαλλε" 
κα Χ 7 Ἂ Υ 

συμπαρεκάλει δὲ καὶ εἰς ταύτην τὴν θηραν τοὺς περὶ αὐτὸν 
39 σκηπτούχους. τοιγαροῦν πολὺ μὲν αὐτὸς διέφερεν ἐ ἐν πᾶσι 

τοῖς καλοῖς ἔργοις, πολὺ δὲ οἱ περὶ ἐκεῖνον, διὰ τὴν ἀεὶ 
μελέτην. παράδειγμα μὲν δὴ τοιόνδε ἑαυτὸν παρείχετο. 
πρὸς δὲ τούτῳ καὶ τῶν ἄλλων οὕστινας μάλιστα ὁρῴη τὰ 
καλὰ διώκοντας, τούτους καὶ δώροις καὶ ἀρχαῖς καὶ 
ἕδραις καὶ πάσαις τιμαῖς ἐγέραιρεν: ὦστε πολλὴν πᾶσι 
φιλοτιμίαν ἐνέβαλλεν ὅπως ἕκαστος ἄριστος φανείη τῷ 

4ο Κύρῳ. 

41 

Καταμαθεῖν δὲ τοῦ Κύρου δοκοῦμεν ὡς οὐ τούτῳ μόνῳ [14] 
ἐνόμιζε χρῆναι τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀρχομένων διαφέρειν 
τῷ βελτίονας αὐτῶν εἶναι, ἀλλὰ καὶ καταγοητεύειν ᾧετο 
χρῆναι αὐτούς. στολὴν τε γοῦν εἵλετο τὴν Μηδικὴν αὐτὸς 

τε φορεῖν καὶ τοὺς κοινῶνας ταύτην ἔπεισεν ἐνδύεσθαι" 
αὕτη γὰρ αὐτῷ συγκρύπτειν ἐδόκει εἴ τίς τι ἐν τῷ σώματι 
ἐνδεὲς ἔχοι, καὶ καλλίστους καὶ μεγίστους ἐπιδεικνύναι 
τοὺς Φοροῦντας. καὶ γὰρ τὰ ὑποδήματα τοιαῦτα ἔχουσιν 
ἐν οἷς μάλιστα λαθεῖν ἐστι καὶ ὑποτιθεμένους τι, ὥστε 
δοκεῖν μείζους εἶναι ἢ εἰσι. καὶ ὑποχρίεσθαι δὲ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς προσίετο, ὡς εὐοφθαλμότεροι. φαίνοιντο ἢ 
εἰσὶ, καὶ ἐντρίβεσθαι, ὡς εὐχροώτεροι ὁρῷντο ἢ πεφύ- 

υκασιν. ἐμελέτησε δὲ καὶ ὡς μήτε πτύοντες μήτε ἀπο- 

μυττόμενοι φανεροὶ εἶεν, μηδὲ μεταστρεφόμενοι ἐπὶ θέαν 

δὲ] δὲ καὶ Ὁ. ἑαυτὸν 10. 
βαλεν Δ. ἄριστος] ὅτι ἄριστὸς }). 
μόνον ἐνόμισε 1). 

89- τοιοῦτον 1). τούτοις 1). ἐνέ- 
φανήσοιτο κύρῳ 10. 40. τοῦτο 

κοινῶνας  μουσαφίριδες τηρ'. Τὰ. ἘΡ ΚΡΡΕΙΤΙΙ συγκρύ- 
πτειν τε 1). 41. λανθάνειν 1). εὐοφθ.} Ῥο]]χ 2, εἰσὶ καὶ] εἰ- 
σίν 1Ὁ. 42. ἐμελέτησαν Δ.Ε. μὴ πτύοντες 1). ὙΥΝ πος δαΐ, πιί 8, 
8, 8, μήτε---μήτε Υη81158, αποα τοϑύϊαϊ ργὸ μηδὲ---μηδέ. (ὑοηΐ, νᾶϊ. 561. 428. 

(οηί. βασιλέως καὶ ἀδελφὸς καὶ υἱὸς καὶ ἄρχει 
πολλῆς χώρας, κἀκεῖνος οὔτ᾽ ἂν ἀριστή- 

1, 155, ΟΟΘΟ ΤΠ Ρ' Ε25 
Ατητηϊδηὶ 22. 6. ΖΕΌΝ. 

σειεν οὔτε δειπνήσειεν πρὶν ἱδρῶσαι, 
ϑρθοίδῃβ (οοη. 4; 24. 

σκηπτούχους] . δα 7, 3, τό. 
30. ἕδραις] Ν.. 8, 4. 2. 
40. Καταμαθεῖν δὲ τοῦ Κύρου] 5, 2, 

τὃ: Ἐ»νενόησε δὲ αὐτῶν καὶ ὡς ἐπηρώ- 
των ἀλλήλους τοιαῦτα. ΘΗΝ. 

αὐτούς] τοὺς ἀρχομένους. ΒΟΉΝ. 
στολήν τε] ᾿ἰοϑροπάθί 5. 41, καὶ 

ὑποχρίεσθαι δέ. 
Μηδικὴν) Γἄθιι τοϑύαίαν ΕἸ γα οὐτι8 

41. ὑποδήματα τοιαῦτα ἔχουσιν ἢ 
ΧΆΡΟ 15. Ρ. 734, Ροιβϑὶβ ἰθυὶϊ 
ὑπόδημα κοῖλον διπλοῦν. [ηϊτὰ (. 2, 
14, ΟΥὐγῖθ ἴῃ ΡΟΠΠρα Π]Δ]ΟΥ ἀρραϊγοῖ 
ἈΒδιϑίθηϊθ ΔΌΤΊρ ἃ, αἱ αἸοι αν μείων 
ἐκείνου εἴτε καὶ τῷ ὄντι εἴτε καὶ ὁπωσ- 
οὔν" μείζων δὲ πολὺ Κῦρος. ΤΗΝ, 

ὑποχρίεσθαι---ἐντρίβεσθαι]) Ν.1,3,2. 
5ΟΗΝ, 

42. πτύοντες] Οὐηΐ, Βαρτ 1, 2, τύ. 
5ΟΗΝ. 
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Ὁ ΟΜ 

Ν ς ΣᾺΝ , ΄ Ἀ “- "7 

μηδενὸς, ὡς οὐδὲν θαυμάζοντες. πάντα δὲ ταῦτα ᾧετο 
, Ν 7] 7] “- 

φέρειν τι εἰς τὸ δυσκαταφρονητοτέρους φαίνεσθαι τοῖς 
Ε »Ἥ 

ἀρχομένοις. 
ἃ Ἁ Χ 37 Ε “-“ ἢ. τὰκ - Ψ 

Οὗς μὲν δὴ ἄρχειν ᾧετο χρῆναι, δι ἑαυτοῦ οὕτω κατε- 
7 ἴω “ ἢ , ᾽ “- ἃ 

σκεύασε καὶ μελέτῃ καὶ τῷ σεμνῶς προεστάναι αὐτῶν" οὺς 
3 , ν 7 , ,ὕ γ» 

δ᾽ αὖ κατεσκεύαζεν εἰς τὸ δουλεύειν, τούτους οὔτε μελετᾶν 
- » 7 , 55.75 7ὔ “9 ὦ - 

τῶν ἐλευθερίων πόνων οὐδένα παρώρμα οὔθ᾽ ὅπλα κεκτη- 
Ν ὧν ΄ 57 ᾽»)» ,, 

σθαι ἐπέτρεπεν: ἐπεμέλετο δὲ ὅπως μῆτε ἄσιτοι μητε ἄπο- 
΄ " » 7, σ΄ ΄ Ν Ἧ, 

44 τοί ποτε ἐσοιντο ἐλευθερίων ἕνεκα μελετημάτων. καὶ γὰρ 

ὁπότε ἐλαύνοιεν τὰ θηρία τοῖς ἱππεῦσιν εἰς τὰ πεδία, φέ- 
ρεσθαι σῖτον εἰς θήραν τούτοις ἐπέτρεπε, τῶν δὲ ἐλευθέρων 
οὐδενί καὶ ὁπότε πορεία εἴη, ἦγεν αὐτοὺς πρὸς τὰ ὕδατα 
ὥσπερ τὰ ὑποζύγια. καὶ ὁπότε δὲ ὥὦρα εἴη ἀρίστου, ἀνέμε- 
νεν αὐτοὺς ἔστε ἐμφάγοιέν Τί; ὡς μὴ βουλιμιφεν' ὥστε 

καὶ οὗτοι αὐτὸν ὥσπερ οἱ ἄριστοι πατέρα ἐκάλουν, ὅτι 
ἐπεμέλετο αὐτῶν ὅπως ἀναμφιλόγως ἀεὶ ἀνδράποδα δια- 
τελοῖίεν. 

Τῇ μὲν δὴ ὅλῃ “Περσῶν͵ ἀρχῇ οὕτω τὴν ἀσφάλειαν 
κατεσκεύαζεν. ἑαυτῷ δὲ ὅτι μὲν οὐχ ὑπὸ τῶν καταστρα- 
φέντων κίνδυνος εἴη. παθεῖν τι ἰσχυρῶς ἐθάρρει" καὶ “γὰρ 
ἀνάλκιδας ἡγεῖτο εἶναι αὐτοὺς καὶ ἀσυντάκτους ὄντας 
ἑώρα, καὶ πρὸς τούτοις οὐδ᾽ ἐπλησίαζε τούτων οὐδεὶς αὐτῷ 

τι͵] τε Α.Ο. ργ. 43. καὶ μαλέτῃ καὶ] καὶ μεμελέτηται, υἱ νϊάοίαν, Ὁ. 
τηρ΄. Τ΄. κατεσκεύασεν ὮὉ. οὔτε] οὐδὲ ἐπεμελεῖτο Α.6. ὅπως] 
ὅμως (.. 6ΟΙΥ. 5. . Υ.Ψ ἘΠτοΞΒ ήτο, μὴ---μηδὲ ". 44. ὁπόταν Δ.α. 
θήραν] τὴν θήραν 1). ἐλευθερίων, πρὸς ] εἰς ὁπότε δὲ] ὁπότε ἢ). 
πολέμου δηΐα ἀρίστου ἀεἸ]οί Ὁ. ἀναμφιλόγως] ἀναμφιβόλως Μ. 
45. οὕτως Α. αὐτῷ ἂν ἃΠΐΘ ἀνάλκιδας 

ἔστε. 
κατεσκεύασεν ΔΑ.}Ὁ. 

ἄοΙοι Ὦ. εἶναι ἡγεῖτο 10. 

φέρειν] Οοπημηθηῦ. 4.2, 81: Ποτὰ 
καὶ βρωτὰ τὰ μὲν πρὸς τὸ ὑγιαίνειν φέ- 
ροντα ἀγαθὰ, τὰ δὲ πρὸς τὸ νοσεῖν 
κακά. 

48: ἄρχειν δι᾿ ἑαυτοῦ, οὕτω] υϊα 
Βιρῃϊποεῦ δ ἑαυτοῦ 67ι|ι5 Οἷοο ὃ ΡῈ7 
Θ᾽ [τὰ Ρούϊι8 ἀϊοθπάθτη Γαϊδβοῖ 
δ ὧν μὲν δὴ ἄρχειν ᾧετο χρῆναι. 
᾿δαθ τηοηθηΐθ ΠΊΒΟμΘγΟ ἱποίβιιτη 
ΤΌΠΟΥ δ ροβί χρῆναι ρΡοϑιιϊ. [ρ88 
810 ΘΧΘΠΊΡ]Ο οὔ ΘΧΘΡΟΙ [Δ]ΟΠ6 οἱ τηοάο 
ἸΠΊΡΘΥΆΠΙ 605 ἀββαθίβοιῦ ᾿πηροῦϊο οἵ 
ΑΥὐΐθ8. Πρ ΥΔ ηαἹ ἀοοιϊ. 5ΟΗΝ. 

44. ἔστε ἐμφάγοιέν τι] [ἀ6πὶ νοΥτιτὴ 
οατη σΘ]ου δ ]5 ποῖα ΔΙ θοῦ ΒΌΡΥα 7, 

ὄντας οτη. Ὁ. “οὐδὲν Α. αὐτῶν Α. 

πο ΠΟ τήν 5.8) ΑἸΠΕΙΠς Σ 2. ἃ: 
5.57. ΒΟῊΝ. 

πατέρα] "Πβίαϊαν Ἡδγοάοίτιβ 2, 80. 
ὉΌΙ ν. Δίδιοκ., "ΓΠεπηιϑῦιιβ ΟΥ. 10, 
Ῥ: 252. ως. Οτδῖ. 1, Ρ. 9, Ὁ] ν. 
ΡΠ ΘΙΩ., 408. εἰϊαύ Ἠπίομ. 8:- 
απθηΐα βυπῦ οχ Ἰπ 6101 0 ΧΘΠΟΡΠΟΙΙΙΒ, 
ΠΟῚ Ῥουβατιη Ἰηογργείαπᾶδ. 5ΟΗΝ, 
1 ε1οὺ Οοθοῖ. αν. [μβεΐ. Ρ». ό5. ᾿Αν- 
αμφιλόγως Ἰποογίαμη 8η 6Χχ ΠΟΟ Ἰοὺ 
ἰΔπαθδιη ΧΟποροηΐθιτῃ οἰζαῦ ῬΟ]]τχ 
2, 122. β( Ιάδϑτη ἴῃ (ὔσοηῃ. εἴ Αρθβ. 

ἀσυντάκτους) ἴρ86 ἀδίποορβ ᾿ηΐου- 
ῬΓθίδίτιγ ΡῈῚ ορροβιία ὡπλισμένους καὶ 
ἀθρόους ὄντας. ΒΟῊΝ. 

[15] 

[16] 
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46 οὔτε νυκτὸς οὔτε ἡμέρας. οὗς δὲ κρατίστους τε ἡγεῖτο καὶ 
ὡπλισμένους καὶ ἀθρόους ὄντας ἑώρα, καὶ τοὺς μὲν αὐ- 
τῶν ἱππέων ἡγεμόνας ὄντας, τοὺς δὲ πεζῶν᾽ πολλοὺς δὲ 
αὐτῶν καὶ φρονήματα ἔχοντας ἠσθάνετο ὡς ἱκανοὺς ὄντας 
ἄρχειν: καὶ τοῖς φύλαξι δὲ αὐτοῦ οὗτοι μάλιστα ἐπλη- 
σίαζον, καὶ αὐτῷ δὲ τῷ Κύρῳ τούτων πολλοὶ πολλάκις 
συνεμίγνυσαν' ἀνάγκη, γὰρ ἣν, εἴ τι καὶ χρῆσθαι ἔμελλεν 
αὐτοῖς" ὑπὸ τούτων οὖν καὶ κίνδυνος ἦν αὐτὸν μάλιστα 

47 παθεῖν τι κατὰ πολλοὺς τρόπους. σκοπῶν οὖν ὕπως ἂν 

αὐτῷ καὶ τὰ ἀπὸ τούτων ἀκίνδυνα γένοιτο, τὸ μὲν περι- 
ἐλέσθαι αὐτῶν τὰ ὅπλα καὶ ἀπολέμους ποιῆσαι ἀπεδοκί- 
μασε, καὶ ἄδικον ἡγούμενος καὶ κατάλυσιν τῆς ἀρχῆς 
ταύτην νομίζων: τὸ δ᾽ αὖ μὴ προσίεσθαι αὐτοὺς καὶ τὸ 

488 ἀπιστοῦντα φανερὸν εἶναι ἀρχὴν ἡγήσατο πολέμου" ἐν δὲ 
ἀντὶ πάντων τούτων ἔγνω καὶ κράτιστον εἶναι πρὸς τὴν 
ἑαυτοῦ ἀσφάλειαν καὶ κάλλιστον, εἰ δύναιτο ποιῆσαι 
τοὺς κρατίστους ἑαυτῷ μᾶλλον φίλους ἢ ἀλλήλοις. ὡς 

οὖν ἐπὶ τὸ φιλεῖσθαι ΠΕΣ] ἡμῖν ἐλθεῖν, τοῦτο πειρασόμεθα 
διηγήσασθαι. 

ΚΈΦ. Β. 
“σι. Ἁ Ν Ν Ἂ, »»»κ" σ΄. 7 

Πρῶτον μὲν γὰρ διὰ παντὸς ἀεὶ τοῦ χρόνου φιλανθρω- 
( “ “ « 3} Ψ “Α 3 ΄ Ἑ 7 

πίαν τῆς ψυχῆς ὡς ἐδύνατο μάλιστα ἐνεφάνιζεν, ἡγού-- 
4 ε΄ “ σ΄ Α ΄- ι 

μενος, ὥσπερ οὐ ῥᾳδιὸν ἐστι φιλεῖν τοὺς μισεῖν δοκοῦντας 
- - , ν᾽ Ἂ Χ ῇ « 

οὐδ᾽ εὐνοεῖν τοῖς κακόνοις, οὕτω καὶ τοὺς γνωσθεντας ὡς 
᾿ ΄σι “σι ὃ Ψ ΄σ ε ο 

φιλοῦσι καὶ εὐνοοῦσιν, οὐκ ἂν δύνασθαι μισεῖσθαι ὑπο 
"τῶν φιλεῖσθαι ἡγουμένων. ἕως μὲν οὖν χρήμασιν ἀδυνα- 
τώτερος ἣν εὐεργετεῖν, τῷ τε προνοεῖν. τῶν συνόντων καὶ 
τῷ προπονεὶν καὶ τῷ συνηδόμενος μὲν ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς 
φανερὸς εἶναι; συναχθόμενος δ᾽ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, τούτοις 

46. τε οτη. 10. ἴῃ τὰϑ. 1. ἤδει Ροβί αὐτῶν οτη. Α. ἐ 8.0. Γ. ἤδη Μ. δὲ 
αὐτοῦ οὗτοι] δ᾽ αὐτοῦ" οὗτοι γὰρ ἢ. εἴ] ὃ 1).Ὁ. 5. ν. καὶ χρῆσθαι] κεχρῆ- 
σθαι ". ἐμεχ' )}. αὐτῷ }}. ἐμῆρ: τι κατὰ ΟΤη. Ὀ. 47. σκοπεῖν ὅπως 
Ὁ πὸ μὲν γὰρ παρελέσθαι 1). ποιῆσαι] τὰ ὅπλα ροϑύ πος ρΡιιποί!β ποίαί (. 
οὐ τ ἀντὶ πολέμου Α.(. 48. φιλεῖσθαι] φείδεσθαι 1). ἡμῖν δοκεῖ 1). 

. γὰρ οἵη. 10). ἠδύνατο Δ.α. ἐννοεῖν [ογίαβθθ α. ρυ.. χὰὶϊ Πϊς πιρ΄. γ᾿. 
ἀραπεῦ ὧδε. κακόνοις (ἡ. κακονόοις Α.1).α. οὕτως 1). μισεῖσθαι 
σεῖ ἴῃ τὰ8. α. 2. τὸ προνοεῖν----καὶ τὸ προπονεῖν 1). 

40. οὗς ᾿λοβροπάοῦ. ὑπὸ τούτων. ἑώρα, τείογτοηαα καὶ--- ὄντας. 
Ἰ)ο]οῖο ἤδει δ] ρυῖι5 ὄντας, ποη δα ΙΓ. κακόνοις Ι΄. αὐ 0,4,15, Π.ΟΥ.2,1,2. 
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Ε) “ θ ΄ " ᾽ δὴ δὲ ΣΟ ᾽ ὅπ Ὁ , ι 

ἐπειρᾶτο θηρεύειν ἐπειδὴ δὲ ἐγένετο αὐτῷ ὥστε χρήμασιν [2] 
» ΄ο σ΄ « ΄- ΄ ΄“΄ Ἁ « » 

εὐεργετεῖν, δοκεῖ ἡμῖν γνῶναι πρῶτον μὲν ὡς εὐεργέτημα 
» 7 Ν ᾽ , 5.7 » -ἰ οΝ “ Βα 

ἀνθρώποις πρὸς ἀλλήλους οὐδὲν ἐστιν ἀπὸ τῆς αὑτῆς 
7, » 7] Ἃ 7 ἴω ’ 

δαπάνης ἐπιχαριτώτερον ἢ σίτων καὶ ποτῶν μετάδοσις 
τοῦτο δ᾽ οὕτω νομίσας πρῶτον μὲν ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τράπε- 
ὧν συνέταξεν ὅπως οἷς αὐτὸς σιτοῖτο σίτοις, τούτοις 
ὅμοια ἀεὶ παρατίθοιτο αὐτῷ ἱκανὰ παμπόλλοις ἀνθρώποις" 
ὔ Ἁ 7 “- ΄ Ἁ - ὌΛΕΝ ν ς 

ὅσα δὲ παρατεθείη, ταῦτα πάντα, πλὴν οἷς αὑτὸς καὶ οἱ 
, , , : , - , 

σύνδειπνοι χρήσαιντο, διεδίδου οἷς βούλοιτο τῶν φίλων 
“ » ΄ Ἃ » ΄’ Ἅ Ν 

μνήμην ἐνδείκνυσθαι ἢ φιλοφροσύνην. διέπεμπε δὲ καὶ 
7 ἃ ᾿ ον, ἴω Ἃ 3 ἦι Ἃ 5 

τούτοις οὺς ἀγασθείη ἢ ἐν φυλακαῖς ἢ ἐν θεραπείαις ἢ ἐν 
΄ σ΄ 7ὔ ΄ “ 7 » “Δ 

αἱστισινοῦν πράξεσιν, ἐνσημαινόμενος τοῦτο ὅτι οὐκ ἂν 
’ 7] ,7 δ. Ἁ Ν “ 9 

4 λανθάνοιεν χαρίζεσθαι βουλόμενοι. ἐτίμα δὲ καὶ τῶν οἶκε- 
ως δ “ ᾿ς 7 δ ’ὔ Ἂ 

τῶν ἀπὸ τῆς τραπέζης ὁπότε τινὰ ἐπαινέσειε: καὶ τὸν 
᾿ὴ Ν ΄- “ “- » δὶ ς “- ἿΆ » 

πάντα δὲ σῖτον τῶν οἰκετῶν ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τράπεζαν ἐπε- 
, Ψ“ “- -“ Ν 

τίθετο, οἰόμενος ὥσπερ καὶ τοῖς κυσὶν ἐμποιεῖν τινα καὶ 
τ ", ᾽ ᾿ κ 7, , 7, ἧς 

τοῦτο εὐνοιαν. εἰ δὲ καὶ θεραπεύεσθαί τινα βούλοιτο τῶν 
, ἜΣΘΩΝ “- Ν ΄ » ἌΥΨΟΝ ’, 

φίλων ὑπὸ πολλῶν, καὶ τούτοις ἔπεμπεν ἀπὸ τραπέζης" 
“ Ν δ ξ ΝΟ “- , Ἂς “ ’, 

καὶ νῦν γὰρ ἔτι οἷς ἂν ὁρῶσι πεμπόμενα ἀπὸ τῆς βασιλέως 
τραπέζης, τούτους πάντες θεραπεύουσι μᾶλλον, νομίζοντες 
αὐτοὺς ἐντίμους εἶναι καὶ ἱκανοὺς διαπράττειν, ἢν τι δέων- 

[3] 

αὐτοῦ ΔΑ.6α. θηρεύειν) τὴν φιλίαν δα ἃ. Ὁ. 
αὐτοῖς Α.6. ργ. 
οἷς α. αἱστισινοῦν ἄλλαις τισὶ Ὁ). 
αὐτοῦ Α.}. 
λοιτό τινας Ὁ). βασιλέων Ε. 

2. θηρεύειν] ϑδορα Χϑῃορβοη θηρᾶν 
οἴο. 6 σϑρίθηα!β οὖ 46]1 16 Π 6115. Ποιη]- 
Ὠἰθιι5 αἰχιΐ, αἵ ἨΠΠ]] ΟΡΌΒ 510 σουτθο- 
[ΟΥ]8 δα αἰ ατηοηίο τὴν φιλίαν. 

8. ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τράπεζαν---παρατί- 
θοιτο] Εδάριηῃ Ἰοοο Απαῦ. 4, 5» 21. 

διεδίδου ] ῬΙΠΟ Βγαρ. Ὁ: 
703 ΕΒ: Τοὺς Περσῶν βασιλεῖς φασιν 
οὐ μόνον φίλοις καὶ ἡγεμόσι καὶ σωμα- 
τοφύλαξιν ἀ ἀποπέμπειν. ἀεὶ μερίδας, ἀλλὰ 
καὶ τὸ δούλων καὶ τὸ τῶν κυνῶν ἀεὶ 
δεῖπνον ἐπὶ τῆς ἐκείνων προτίθεσθαι 
τραπέζης.---ἡμεροῦνται γὰρ τῇ τῆς τρο- 
φῆς μεταδόσει καὶ τὰ σκυθρωπότατα 
τῶν θηρίων. ἩογΆΟ]1465 ἀρ. ΑἴΠθη. 2, 
Ρ. 48 Ὁ. ΖΕΌΝ. Οὐοηΐ. ᾿ηἴτὰ 8, 4. 6, 
ἈΠΆΡ. ἢ; 0.. 25: Ε: 
" Πεἴονθ πηδΙαὶ ἂν, (6 αιο ν. δὰ 

7» 55 40. απο αὐτὴ δὴν τοῦ 58606, (0η- 

2. οὕτως ἢ. 
οἷς] οἷς ἂν Δ. ΟΌΜ.ΟΥ. οἷς δὴ Ὁ. 

καὶ τοῖς---τινὰα Οἴτῃ. 10. 
’ ’ 

τούτους] τούτοις ἃ. Ῥγ. 

ἀπο 
βούλοιντο Α.ἃ. οὺὑς 

οὐκ ἂν] οὐχὶ Ὁ. 4. τῆς οτη. Ὁ. 
κυσὶν] παι 8. κυτ. ἃ. βού- 

μᾶλλον θ. 1). 

[ἀβατη νἱαθίυν ἴῃ 1)., ααδτηὴ ἀεὶ 88- 
οἴβοοσυα οχ ψπηζϊπα, φποα οαπὶ δὴ σοπ- 
ἔαβυχῃ 1η 1). ἰηῆἃ 6. 5. ΠΟ: 

4. ὥσπερ καὶ τοῖς κυσὶν] ῬΙΤΩ1168 
σΟΙΡΑΓ Δ ΙΟΠ65 ποίαν] δα ΔηΔ}). 7. 2; 
42, Οὗ ΒΌΡΓΑ 7. 5» 11, ὍὯὈῚ Ργεοίευ ἤπης 
Ἰοοῦτῃ 84. Ογτ. 8, 1, 44. Η. 6Υ. 2, 2. 
20: “Ὥσπερ ὑπὸ ἑσμοῦ μελιττῶν ὁ 
ἡγεμών. 

ἔπεμπεν ἀπὸ τραπέζης Οὐχ δυίουϊο 
Ῥϑ.]1ο δηΐθ, ἈΌῚ οταῖι [)., οὖ τηΐτα 
8, 4. Ἴ' Θὰ πἰδὶ δχοιαϊ, αἸοιαν τι 
ἐπὶ τραπέζῃ. ἸηΐΘΟΙ ΤηΘηΒδ1η, απὰ (6 
ἔογτηα]α Υ͂. 65. ίΘΡἢ. 

καὶ νῦν γὰρ ἔτι] Ἠοαϊθ αυοαιθ 
ΒΌΓΙΩΤΩΙ [Ἀν ΟΥ5Β (θβ ΠΟ] ΠΔΌΘΙῚ 
5 πὶ τοχ ὈΙΡοπάπτῃ ἀθαοτῖῦ αιοα ̓Ρ86 
συδίανου! παῖταῦ Μουου Α΄ δοοοπα 
“]οιρηθν ἐἠγοιφ ἡ, Ῥογϑῖα, Ρ. 287. 



980 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝΡΤ. ΟΥ̓ΕῚ 

" Ν ᾽ ΄ γ Ψ Ξ ᾿ 
᾿ ταῖ. ἔτι δὲ καὶ οὐ τούτων μόνον ἐνεκα τῶν εἰρημένων εὐ- 

᾽ Ν 7 εἶ ,ὕ 5 ν “ » Ν 

φραίνει τὰ πεμπόμενα παρὰ βασιλέως, ἀλλὰ τῷ ὄντι καὶ 
ς ΄- Ν ,ὔ ον 5 Ν ω ’ ἼΑ Ἂν 

5 ἡδονῇ πολὺ διαφέρει τὰ ἀπὸ τῆς βασιλέως τραπέζης. καὶ 
“ , ν » ] ’ , Ω͂ Ἁ 

τοῦτο μέντοι οὕτως ἔχειν οὐδὲν τι θαυμαστον᾽ ὥσπερ γὰρ 
κ εν" 7 Ἷ » “ ΄ὕ 7 

καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι διαφερόντως ἐν ταῖς μεγάλαις πόλεσιν 
7 Ἁ Ν 3. ὮΝ ,ὔ Ἁ μὴ 

ἐξειργασμέναι εἰσὶ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ παρὰ 
“ ΄- Ἂν ’ 3 7 3 Α δ 

βασιλεῖ σῖτα πολὺ διαφερόντως ἐκπεπόνηται. ἐν μὲν γὰρ 
΄“ - ΄ ε ᾿ - ᾿φ , 

ταῖς μικραῖς πολεσιν οἱ αὐτοὶ ποιοῦσι κλίνην, θύραν, ἄρο- 
,ὕ 9.ϑ ε ΟΝ Ὁ δ » - 

τρον, τράπεζαν, πολλάκις δ᾽ ὁ αὐτὸς οὗτος καὶ οἰκοδομεῖ, 
Ἰα ὙῈ “ἈΠ. ἊΝ ἂν “ [ Ν νον ᾽ὔ 9 7 

καὶ ἀγαπᾷ ἣν καὶ οὕτως ἱκανοὺς αὐτὸν τρέφειν ἐργοδότας 
λαμβάνῃ" ἀδυνατον οὖν πολλὰ τεχνώμενον ἄνθρωπον 

΄ “σι - » λ -“ Ἂ Ἂ 

πάντα καλῶς ποιεῖν. ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις πόλεσι διὰ τὸ 
Ἂς 7, ΄σ 3 ΄“ ,ὕ [2 ,, ’ὔ 

πολλοὺς ἑκάστου δεῖσθαι ἀρκεῖ καὶ μία ἑκάστῳ τέχνη εἰς 
γ “ Ἁ δ . δ ΄ 

τὸ τρέφεσθαι: πολλάκις δὲ οὐδ᾽ ὅλη μία: ἀλλ᾽ ὑποδήματα 
πὶ κα ᾿ “ δ “ Ὑ,᾽ δ Ὁ» ς 

ποιεῖ ὁ μὲν ἀνδρεῖα, ὁ δὲ γυναικεῖα" ἐστι δὲ ἔνθα καὶ ὑπο- 
, « “- ’ γα ε Ἁ 

δήματα ὁ μὲν νευρορραφῶν μόνον τρέφεται, ὁ δὲ σχίζων, 

[4] 

πολὺ] πάνυ 10. 5. μέντο 10. αἱ οἵη. Α.α. μι- 
κλίνην, θύραν] θύραν, καινὴν, αὖ νϊάοίαν, [). ᾿Γ., 

οἰκονομεῖ Α.(α. ΘΟΥΓ. 8. . Γ΄ λαμβάνει 1).1,. ργ΄., τ 

μόνων 6. , 
κραῖς] αὐταῖς Α.Ε. ργ. 

4] οοΥἹ. καιΐννιν. 
ν]αοίατγ. ἅπαντα 1). ἀρκεῖ ἑκάστῳ μία 1). ποιεῖν . ἔστι δ᾽ ἔνθα 
ὑπόδημα---σχίζων ῬΟ]]Χ 7, 81. μὲν] μὲν δὴ Ὁ. εὐροιραφῶν Ἀ. νευρο- 
ραφῶν 19) 

ἀϑαγραΐπμι; τη σχισταὶ αἰϊοσιιηίαν ἡδονῇ} 1)6 ΒΆΡΟΥΘ ἡποαπο οὔϊαπι : 
ΟΔΪΘΘΙ τ] 16 ὈΥ15 σθηῖι5. ᾿Αργείας σχι- Αηδ}. 2, 2. 16, τὴν ἰδιότητα τῆς ἡδο- 

νῆς. 
5. καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι] Υ.. δὲ 7, 5: 

9᾽ 
᾿ ἐργοδότας 1 ἃ Χοπορποπίε οἰϊαΐ 
ῬΟΙΠΧ 7. 182, ααοα ΡΥ ΠΙοἢτι5 ἔπε]. 
Ρ. 244 οὐ κεῖσθαι αϊοῖῖ. ΒΘΟΘΗ ΟΡ αΙη 
ΘΧΘΙΏΡΙα ΠΟΠΠ]]ὰ ν. ἂρ. μοῦθοκ. οἱ 
ἴῃ 'Π65. ϑίθρῃ. 

νευρορραφῶν ] ΘΙΠΏΡΙΟΧ ρ οἴϊδηι ἀραα 
ῬοΟ]] θη 7, 81, 154, παης τηϊαϊιιτη 
ἴῃ ἀπρ]οχ, αὖ ἀρὰ Αὐβίορ μηδ οἵ 
ῬΙαϊομθη. ΙΙΏΡΙΘχ ἴῃ (1015, πὶ 
ΒΌΡΓα ἴῃ τετράρρυμος οἷ ὀκτάρρυμος, 
[γθηθηθ ἢ ΠΡ Υ]Β. οὐ ᾿ΠΒΟυ ΡΠ ΟΠ ιι8 
(ν. δα Πιδυ. ἅτ. 1, 6, 19), ΡΙΌ αηῖθ 
᾿λαινεϑῖο Μίβο. Ρ. 288, αὰϊ ἀρ] 1615 ρ 
ἘΠ511Ὶ ΓΘΟΘΏΙΟΥΙΠῚ ΠῚ. 185 {εϊυἱῦ, 
ΠΘΒΟΙΘΉ ΠῚ ρ᾽ ΒΙΠΊΡ]1618 ἀρυα Αὐ1οο5 
Ῥγεορἀδηΐθη 5ύ]]} θα Ργοαποθηαιὶ 
ν η. 

σχίζων, ὁ δὲ χιτῶνας---συντέμνων] 
Ἐ᾿νϑυθατη οϑί, σχίζειν ἃ συντέμνειν, οἵ 
βισηϊῇοαῦ Δ]14 1 ΑΥΕ1ΠῸ}} 1ῃ ΟΔ]ΟΘῚ5 

στὰς οχ ὑπρο]αθ σομηηθιηογαν Ατη- 
ΤΟ 158. Οοηΐ. ΡοΟ]]ὰχ 5, 87. Θμποά 
ΒΘα]ΟΪ ΕΓ χιτῶνας συντέμνων, ΥἹΧ 8110 
Ροΐθϑί ααδη δ] θιιπάθη ΘΔ] ΘΟ Τὴ 
ΓΑ τ]οαϊουθηι γοίουστὶ, αὖ τροΐθ νι αϊΐ οὐ 
τηοππῖῦ Η. Θίοθρῃδητϊιβ, οἱ] νοοα θτ] τὴ 
χιτῶνας ἔα! βΒαβρθοίαπι, αποα ΕἾΒΟΠ6- 
ΓΒ διοίογθ (ὑβαιθοηο δα 'ΥΘΡ6]]. 
ΡΟ] οπ. Ρ. 210, 64. Ρατὶδβ. οὐ βίγαρι]α 
ΘΔ ΘοΥυ απ ἸηϊοΥργθίαίισ. θα ᾿ρϑιιπὴ 
γοοα α] τὴ οὐδίγασιἝδ ἀριια Ρ]Ιη τα 
95» 35. ἀπθῖο οϑῦ βρη βοδιοπβ. δο- 
σα] τη χιτὼν ΡΥῸ Ρᾶιΐθ σα] οὶ ποιηϊ- 
παίαν Δ0 Αὐ]δίοίθιθ Ἀϊποί. 2, 10, το: 
Εἰ γὰρ πρόσχισμα καὶ κεφαλὶς καὶ 
χιτὼν γενέσθαι δύναται, καὶ ὑποδήματα 
δύναται" καὶ εἰ ὑποδήματα, καὶ πρό- 
σχισμα καὶ κεφαλὶς καὶ χιτών. αἴι0 ἴῃ 
Ἰοθο ἱπουθα!1}}}18 διιάαοῖϊα {[πἰιὺ ὨπιροΥῚ 
οαἰτονδ ὑπενδύματα τΤΘΡΟΠ ΘΗ 8, ΟΠ 
Ὠθβοϊγοῦ Ῥαυύθθ ΘΔ] ΘΟ 6886, Π188 
1116 νοϑυϊχηθηφογιτη οχἰϑιϊμηανι. Πρό- 
σχημα 1}1 ἀαηΐ ο΄. νοίθχθϑ, πὖ ἰὴ 



ΒΟΥ: ἘΔΈΣΗΙ, 9281 

[ ν “ ,ὔ τ ς Ζ 7 »ῸΝ 

ὁ δὲ χιτῶνας μόνον συντέμνων, ὁ δέ γε τούτων οὐδὲν 
΄΄ Ν ΄“- ͵] 3 ΧΝ 

ποιῶν, ἀλλὰ συντιθεὶς ταῦτα. ἀνάγκη οὖν τὸν ἐν βραχυ- 
΄ , ΄- ) Ζ “- 

τάτῳ διατρίβοντα τοῦτον καὶ ἄριστα διηναγκάσθαι τοῦ- 
΄σ Ν ἊΝ Ἂ ἴω , Ἁ » ἣΝ 

ὅτο ποιεῖν. τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο πέπονθε καὶ τὰ ἀμφὶ τὴν [5] 
δίαιταν. ᾧ μὲν γὰρ ὁ αὐτὸς κλίνην στρώννυσι, τράπεζαν 
κοσμεῖ, μάττει. ὄψα ἄλλοτε ἀλλοῖα ποιεῖ; ἀνάγκη, οἰμαι, 

τούτῳ, ὡς ἂν ἕκαστον προχωρῇ; οὕτως ἔχειν. ὅπου δὲ 
« ἣ Ε ὦ ἂν 7 37 3 σον 2 ΑΛ ἴω 

ἱκανὸν ἐργον ενὶ ἐψειν κρέα, ἄλλῳ ὀπτᾶν, ἄλλῳ δὲ ἰχθῦν 

ἕψειν, ἄλλῳ ὀπτᾶν, ἄλλῳ ἃ εἰ ὶ μηδὲ τούτο ιν, ἄλλῳ ὀπτᾶν, ἄλλῳ ἄρτους ποιεῖν, καὶ μηδὲ τούτους 
» 3. ὦ ἔπι .3 ὃ 5 3 “ 

παντοδαπους, ἀλλ᾽ ἀρκεῖ ἐὰν ἐν εἶδος εὐδοκιμοῦν παράσχῃ: 
7] 53 ΄“ ’ Ἁ ᾿Α 

ἀνάγκη, οἶμαι, ταῦτα οὕτω ποιούμενα πολὺ διαφερόντως 
5» ΄ τά 

ἐξειργάσθαι ἕκαστον. 

διατρ.] ἔργῳ δά. 1).6. τηρ. τ. 
ἄριστα 'διηναγκάσθαι τοῦτο ποιεῖν] διενέγκασθαι 0. 
6. ὃ οπι. ἴ,. μάττει μάττει, πέττει 1). 
τούτων ἃ. ὈΓ. ἑνὶ] ἑ ἕν (ἃ. ΘΟΥΤ. πηρ΄. Τ΄. 
ἰχθὺν Ὁ. ἐὰν] ἂν Α.α. παρέχῃ Ὦ. 
ἐξεργάσασθαι Ὁ). 

ΡΙΟΘΙ. 20, 8, φιθπὶ Ἰοσατῃ τη Ν]οίο- 
Τὰ5. ἰαπαδνογαῦ οὖ οηθηθανογαῖ. [Ὁ] 
εβί: Οἷον ἡ σκυτικὴ ὑπόδημα ἐκ προ- 
σχίσματος. ἨδδγοΠῖ8 προσχίσματα 
(γα]ρὸ οβί προσχήματα) ἸΠ ΘΓΡΥΘὕδ [ΙΓ 
εἶδος ὑποδήματος ἐσχισμένον ἐκ τῶν 
ἔμπροσθεν. ῬΠΟΓΙ [,ΘχΊοοη ΘαΠαθιη 
ΤΠ ΘΟ ΡΥΘ δ θη δποίογιαίθ Ατὶβίο- 
ΡῬΠΔΠΙΒ Πγπηᾶγ οοηδίαγ. ΡΟ]]υχ 7, 
01: Ὑπόσχισμα ἀνδρεῖον ὑπόδημα μάλα 
εὐτελὲς 1 6586, καὶ πρόσχισμα (εαϊξαγ 
πρόσχημα) πρεσβυτικόν. ἴ)6 Ἰπίεγρτο- 
[Δ[ΊΟΠ 6 πηΘΣΙΐο αι 1ἴϑηγ115 ΡΤΌΡΊΟΙ στὰ- 
νΙΒβιτηδτη ΑὙὐἸδύοί 15 δποίογι αΐθπι, 4 Ὁ] 
ΘὈ] ΒΥ15 6816 61 ρατγίθπ [δοϊῦ πρόσχισμα. 
ϑοα ἴῃ Βρθοιθθ8 ἀἸνθυβὶβ ροϊυογπηΐ 
6586 ναγϊθίαίθβ, 4188 βίρσμδγπηΐ νοοᾶ- 
Ῥυ]ᾶ περισχιδὴς, λεπτοσχιδὴς, πολυ- 
σχιδής. [τὰ Ἠδβγομῖτιβ περισχιδεῖς 
εἶδος ὑποδήματος εὐτελὲς ἸηςεΥργοίαίαΓ ; 
564. Ιηὔρν ἸΔυ ΟΥῈ5. σδ]σθοβ βαηΐ, οἵ 
4αϊάδηῃ βεασογαοίπτη ἀρπᾶ ἘρΠίρραπι 
ΑΥΠΘΠ8Ι 12, Ρ. 537: σανδάλια λεπτο- 
σχιδὴῆ ΟΔρΡΒΙΒοάονῚ δραα ῬοΟ]]π θη 7. 
87, πολυσχιδὴ ΗτρρΙο ΕΓ Τοοὶ ἀρπᾶ 
ΑΥπμοπδοτῃ 6, Ρ. 259. [6 ]θη. νΟ]. 12, 
Ρ- 435: ᾿Εσφίγχθαι δ᾽ ἀδύνατον (τὸ 
ὑπόδημα) μὴ πολυσχιδὲς γενόμενον. 
Εὰ 1θΡ1άθπι 01 (ἀοίϊοα ἀθβουι: Ἔστι 
δ᾽ ἱκανῶς ὑπ᾽ αὐτοῦ ᾿πολυσχιδές τι 
δέρμα καθ᾽ ἑκάτερον. τὸ μέρος ἀριστε- 
ρόν τε καὶ δεξιὸν ἴσον ἐντεταμένον. 

τοῦτον] τούτων ἴ). ΟΟΥΤ. καὶ ἄριστα] 
ποιεῖν τοῦτο α.Μ. 

ἀλλοῖα] ἄλλα Ὦ. τούτῳ] 
ἄλλῳ δὲ---ὀπτᾶν ὉΠ]. 1). 

οὕτως Ὁ. 
ἑψεῖν 10. 

ταῦτα] καὶ ταῦτα ἢ). 

Ι. 0.1] δεῦρ συντέμνειν 1ῃ061- 
ΡΓοίδηΐαν σα]ρὸ οοηοΐαίθγο αὐ ἐμΐοαβ 
οοηβοϊοπαία5. Θιρυηϊῆσοαῦ αα] 46 οΟΠ- 
οἸάσνο, αἰνιάθσθ, ἴῃ Ρ]δίομὶα ΡΟ] οΟ 
δ, 5, ΡΙΟΓ ΤΠ 06 ἰδ ῬΥΘοΟΙάθ γα οἵ [ἢ 
Ὀγονβ ΠΟΙ ΓΔΠΘΥΘ, Ὀγον ΟΡ ΠἸΟΟΓΕ. 
106 νϑϑῦθιβ φυϊάθηη οὗ {πΠ1ς18 τθοΐθ 
ὮϊΟ ἈΒΌΓΡΑΙΙ ΠΟῸῚ ροΐαϊί. Νὴ νϑϑβίββ, 
ἰορσϑα δὲ ὑππῖοϑ ρογίθοῦθ 6 [6] ἀ6βοθη- 
αἀορθαμῦ, Π158] ααο ῥαφῇ αὐ πόρπῃ 
ΘΟὨΪ ΠΡΟ δα δα οοηηθδοίθθαηΐαν. 
Νοβύσι πη ΤΠΟΙΈΓῚ ΨΘΒΌΠΠῚ ΘΧ ΘΟΠΟΙΪΒῚΘ 
ΡΆΠΏΙΒ ΘΟΙ ΠΟΙ ΠΥ ΌΙη γϑίθυ!τ18 ΠΘΠΊΟ 
Ῥουα5 ἀϑϑισηδθι. 5ΟΌΗΝ. 

ταῦτα] [Ὠ[6]]1ρ6 Β1ηρτι]88 Θϑ] ΘΟ τη 
Ρᾶγύθϑ δηΐθα ποιηϊηδίαβ. 5ΟΗ͂Ν, 

ἀνάγκη --- διηναγκάσθαι)] ΑὈπαπηάδη- 
(15 αἸούαπη αἱ προσήκει δεῖν, ἀνάγκη 
δεῖν οὐ βτη1114. Ρ]αΐο Οὐΐομ. Ρ. 51 Ὁ: 
᾿Ἐξουσίαν πεποιηκέναι ᾿Αθηναίων τῷ 
βουλομένῳ---ἐξεῖναι λαβόντα τὰ αὑτοῦ 
ἀπιέναι ὅποι ἂν βούληται. ΔεΓθΟ ΠΟῸῚ 
4101 πϑὰ8 οϑὲ Χβϑποόορῆοῃ, 864 Ρ]αΐο 
ΔΙ αΟΙ168. 

ἐν βραχυτάτῳ] ΑΠΠΘΡ ΒΌΡΙΔ 1.2. 15: 
Νῦν ἐν βραχυτάτῳ ἂν δηλωθείη. 564 
11] πθ ἢὶς αυϊάθιη ορὰβ εϑ 580- 
βίαπίϊινο ΤΠπο. 1, 140: Περὶ βραχέος 
πολεμεῖν. 

6. παντοδαποὺς] Ν΄. 46 νΔ7}185 ἄρτοις 
ῬΟΙΙΧ ὁ.. 25. 25. ΔΏΔΡΡ 4.55.9} 7» 
δ 21. 



89 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒ ΙΝΡΤ΄. ΟΥ̓ΒῚ 

“ Χ Χ - , " - σ΄ εὖ 

η Τῇ μεν δὴ τῶν σίτων θεραπείᾳ τοιαῦτα ποιῶν πολὺ 
« ΄ ΠΑ « δ ᾿" ἥ ωω ΒΕ ἴω 

ὑπερεβάλλετο πάντας ὡς δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι θερα- 
Υ Ν 4 “- “- , ἣν Ν 

πεύων πολὺ ἐκράτει, τοῦτο νῦν διηγήσομαι: πολὺ γὰρ 
Χ Ἅ “ ΄, 

διενεγκὼν ἀνθρώπων τῷ πλείστας προσόδους λαμβάνειν 
ΟΣ Ἢ Ἅ “ ΄ 5 ν, σ΄ 

πολὺ ἔτι πλέον διήνεγκε τῷ πλεῖστα ἀνθρώπων δωρεῖσθαι. 
“ 53 Ὰ “ 3 ἴω 

κατῆρξε μὲν οὖν τούτου Κῦρος, διαμένει δ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
σι “κ᾿ - δ 

8τοῖς βασιλεῦσιν ἡ πολυδωρία. τίνι μὲν γὰρ φίλοι πλου- 
7ὔ ὕ ΝΟ ΄- - ΄- 

σιώτεροι ὄντες φανεροὶ ἢ [Περσῶν βασιλεῖ; τίς δὲ κοσμῶν 
, ἴ “- Χ Ἀ ΘΝ Ὁ ’ 

κάλλιον φαίνεται στολαῖς τοὺς περὶ αὑτὸν ἢ βασιλεὺς: 
ἃ “ “4 2, ἴω 

τίνος δὲ δῶρα γιγνώσκεται ὥσπερ ἔνια τῶν βασιλέως, 
δ ΄, Χ Ἂ 

ψέλια καὶ στρεπτοὶ καὶ ἵπποι χρυσοχάλινοι; οὐ γὰρ δὴ 
5᾽ 3 ΄σι ΄σ 2 Ὄ “ὉΟΜ. Ἂν, Ν ἴω 7 3 

οἔξεστιν ἐκεῖ ταῦτα ἔχειν ᾧ ἂν μὴ βασιλεὺς δῷ. τίς ὃ 
327 Ψ, ’ὔ 74 ΄σ ΄ ΄- ἊΝ ἣν 

ἄλλος λέγεται δώρων μεγέθει ποιεῖν αἱρεῖσθαι αὐτὸν καὶ 
δ ὉΡῸ ω Ν 3 Α; 7 Ν 3 Νν Υ μά 
ἀντ᾽ ἀδελφῶν καὶ ἀντὶ πατέρων καὶ ἀντὶ παίδων ; τίς ὃ 
7 ’ὔ 5 δ ΄, “- “- Ἧ 

ἄλλος ἐδυνάσθη ἐχθροὺς ἀπέχοντας πολλῶν μηνῶν ὁδὸν 
σι Ἑ ἴω [4 7 9 2᾽ 

τιμωρεῖσθαι ὡς ἸΪερσῶν βασιλεὺς ; τίς δ᾽ ἄλλος κατα- 
’ὔ δ ἜΥΞΩΟΝ “- 5 Υ Χ 4 

στρεψάμενος ἀρχὴν ὑπο τῶν ἀρχομένων πατὴρ καλούμενος 
, Ἃ - “- 2 ἘΝ μὰ ἀπέθανεν ἢ Κῦρος ; τοῦτο δὲ τοὔνομα δῆλον ὅτι εὐεργε- 

σι , 3 ἴω ΝΟ » 7 ν», Ν « 

το τοῦντὸς ἐστι μᾶλλον ἢ ἀφαιρουμένου. κατεμάθομεν δὲ ὡς [7] 
ἐν ὃν “4 ῇ 5 Χ Ν ΝΝ 

καὶ τοὺς βασιλεως καλουμένους οφθαλμους καὶ τὰ βασι- 
᾿ 59 » ΒΩ 3 Ἃ “- - 7 Ν 

λεως ὦτα οὐκ ἄλλως ἐκτήσατο ἢ τῷ δωρεῖσθαι τε καὶ 
΄σι ἊΝ Ἁ [σ΄ Ν᾿ ΄“ , 

τιμᾶν: τοὺς γὰρ ἀπαγγείλαντας ὅσα καιρὸς αὐτῷ εἴη 
’ Ψ, “- ᾿ Χ ’ 

πεπύσθαι μεγάλως εὐεργετῶν πολλοὺς ἐποίησεν ἀνθρώ- 
σ΄ “ἃ Ἃ ῇ 

πους καὶ ὠτακουστεῖν καὶ διοπτεύειν τί ἂν ἀγγείλαντες 
, ΄ ἊΝ 

11 ὠφελήσειαν βασιλέα. ἐκ τούτου δὴ καὶ πολλοὶ ἐνομίσθη- 

[6] 

Ἵ γὰρ] γὰρ δὴ Ὀ. ἔτι] ἐπὶ Δ. ὃ, φίλοι πλείους ἢ τῷ περσῶν β. οἱ 
κοσμῶν φαίνεται ἀεὶ τοὺς ΑἸΟΧΔΠΟΡ ΔΝ αἱΖ. ἘΠ. νοὶ]. ὃ, Ρ. 473. 95 ΟἸΔη8 τίνι 
--ἰβῇασιλέως. αὐτὸν Α.1).ἃ. αὐτὸν μᾶλλον ἢ ὁ β. ΑἸΘΧΘΠΟΕΓ. τίνος] 
τὰ τίνος 1). γινώσκεται μᾶλλον ἢ τὰ βασιλέως ΑἸοχ. ψέλλια ἃ. 
9. αὐτὸν] ἑαυτὸν 1). καὶ ἀηΐα αὐτὸν δΔαα. ΑΔ. ρΡιηοῦβ ποίαῦ (ἀ. εἴ ροϑβί αὐτὸν 
Βα ς: ἠδυνήθη ΗΠ. μηνῶν] ἡμερῶν Ἡ. το. κατέμαθον 1). ἄλ- 
λως]} ῳ 5.ν.τ΄. Ὁ. ιοπτεύειν] κατοπτεύειν 1).(.. 8. ν. ΤΥ. ν οἵη. Δ.α. 
Β. γν Τὶ ἀπαγγείλαντες 1). ὠφελήσειεν Α. 

8. τῶν βασιλέως) Οὐηΐ. ΑΠα}. 1, 2, 
27. ΒΟΗΝ, 
ᾧ ἂν. μὴ βασιλεὺς δῷ] ῬΓΟΘΟΡΙΙΒ 

Ῥεῖβ. 1, 17, Ρ. 40 Ὁ: Ἐνταῦθα γὰρ 
οὔτε δακτυλίῳ χρυσῷ οὔτε ζώνῃ οὔτε 
περόνῃ χρῆσθαι οὔτε ἄλλῳ ὁτῳοῦν 
θέμις, ὅτι μὴ ἐκ βασιλέως ἀξιωθέντι. 

ΖΕΌΝ. 
9. πατὴρ] Ν. δὰ ὃ, 1, 44. 
ΤΟ. ὀφθαλμοὺς.- “ὦτα διδπ: ᾽Ὁ- 

φθαλμὸς βασιλέως ἀντὶ τοῦ μέγα δυνά- 
μενος παρὰ βασιλεῖ. οὕτω δὲ ἐκάλουν 
τοὺς σατράπας, δι’ ὧν πάντα ὁ βασι- 
λεὺς ἐπισκοπεῖ, ὡς βασιλέως. ὦτα τοὺς 
ὠτακουστὰς, δ ὧν ἀκούει τὰ πραττό- 
μενα ἑκάστῳ πανταχοῦ. Νοη ἢἰ581- 
ΤΩ 116 πὶ νοσαῦι]ο ὀφθαλμὸς ἀϑιιπὶ Πο- 
ΟἸΘΓΗΙ 6) αβά ἐπὶ ΒΡ] ΠΟ ΙΟπὶβ ν. ἀρτὰ 
ΟἸνιου. Τοψασο ἀαη5 1 Ππγηρῖνο Οἐπο- 
ΠΟ, ΝΟΥ, Ῥυδῖ. 
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’ Ν 3 ῇ ͵ 

σαν βασιλέως ὀφθαλμοὶ καὶ πολλὰ ὦτα. εἰ δὲ τις οἴεται 
“ ς Χ 3 ᾽ ᾿ - » » κ " ὶ 
ἕνα αἱρετὸν εἶναι ὀφθαλμὸν βασιλεῖ, οὐκ ὀρθῶς οἴεται 

, Ν - ἡ " Ν Υ , Ν -» Ὑ ὀλίγα γὰρ εἷς γ᾽ ἂν ἴδοι καὶ εἷς ἀκούσειε; καὶ τοῖς ἀλ- 
[2 ΄ι “Ν ᾿ , εκ ΄ν 

λοις ὥσπερ ἀμελεῖν ἂν παραγγελλόμενον εἴη; εἰ ενὶ τοῦτο 
, " Ν Ν “ Ἅ 

προστεταγμένον εἴη" πρὸς δὲ καὶ ὃντινα γιγνώσκοιεν 
᾿ "7 -- Ἂ Ἂ ᾿ ΄ ἊΞ 

ὀφθαλμὸν ὄντα, τοῦτον ἂν εἰδεῖεν ὅτι φυλάττεσθαι δεῖ. 
5 » 5 ΄ ὕ » ἈΝ “ , » ἴω 7] Ἃ 

ἀλλ οὐχ οὕτως ἐχει, ἀλλα τοῦ φάσκοντος ἀκοῦσαι τι ἢ 
ἣ - “ὕ » 7 Χ Ν 3 , “ Χ 

τ ἰδεῖν ἄξιον ἐπιμελείας παντὸς βασιλεὺς ἀκούει. οὕτω δὴ 
Ν Ν , 53 ,ὔ 

πολλὰ μέν βασιλεως ὦτα, πολλοὶ δ᾽ ὀφθαλμοὶ νομίζονται: 
καὶ φοβοῦνται “πανταχοῦ λέγειν τὰ μὴ σύμφορα βασιλεῖ, 

ὥσπερ αὐτοῦ ἀκούοντος, καὶ ποιεῖν ἃ μὴ σύμφορα, ὥσπερ 
αὐτοῦ παρόντος. οὔκουν ὅπως μνησθῆναι ἂν τις ἐτόλμησε 

ῇ Ν 7 Με ιν ἢ ΕΚ: 5 » - 
πρὸς τινα περὶ Κύρου φλαῦρὸν τι, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς 

ἴω ’ ΄- ΄σι » 

πᾶσι καὶ ὠσὶ βασιλεως τοῖς ἀεὶ παροῦσιν οὕτως ἕκαστος 
[᾿ “ Ἀ ν - δ Ψ δ ΕῚ 

διέκειτο. τοῦ δὲ οὕτω διακεῖσθαι τοὺς ἀνθρώπους πρὸς αὐ- 
Ν Ἁ Ν 3 “ ΒΥ Ζ σ΄ “Δ ἉΨ 

τὸν ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα ὁ τι ἄν τις αἰτιάσαιτο μᾶλλον ἢ ὅτι 
’, ΕΒ ἴω ἴω 

μεγάλα ἤθελεν ἀντὶ μικρῶν εὐεργετεῖν. 
τ ἃ Ν ͵ 7ὔ ’, 4 

Καὶ τὸ μὲν δὴ μεγέθει δώρων ὑπερβάλλειν πλουσιω- 
7 Ν Ἁ “ 7, Α σι » 

τατον ὄντα οὐ θαυμαστόν" τὸ δὲ τῇ θεραπείᾳ καὶ τῇ ἐπι- 
Ψ, “- " 7 7 ΄- 3 

μελείᾳ τῶν φίλων βασιλεύοντα περιγίγνεσθαι, τοῦτο ἀξιο- 
Ἂ ΄- ’ Ἢ 5 Ν 

λογώτερον. ἐκεῖνος τοίνυν λέγεται καταδηλος εἶναι μηδενὶ 
Ἃ Ψ . Ψ , ἮΝ τ4ἂν οὕτως αἰσχυνθεὶς ἡττώμενος ὡς φίλων θεραπείᾳ: καὶ 

13 [8] 

11. τινες ᾧοντο---οἴονται Ὁ. παραγγελόμενον }. εἰ---εἴη οτη. ΔΑ α. 
Πηρ΄. Τ΄. τοῦτο] τούτῳ α, εἰδεῖεν] ἴδοιεν Ὦ. πάντως 10. 12. οὕ- 
τως Α. πολλοὶ μὲν βασιλέως ὀφθαλμοὶ, πολλὰ δὲ βασιλέως ὦ ὦτα νομίζε- 
ται 1). λέγειν] λέγειν τε 10. ἃ μὴ οτη. 1). τοῦ δὲ] τὸ δ᾽ Ὁ. οὗ- 
τως Α. οἶδα] οἶμαι 10. 12. τὸ] τῷ Α.Ὁ. ὑπερβαλέσθαι 1). 
τὸ δὲ τῇ] τῇ Α. τῇ δὲ α. κατάδηλος] κατάλληλος Δ.ἃ. ργ. πᾶσι κατάδη- 
λος 14. καὶ οπι. Ὁ. 

11. ἕνα αἱρετὸν) Τ,ΟΠ05 ΒΟΙΙΡ[ΟΓ ΠΩ 
Ροβυϊῦ Βυιββοηϊαβ Ρ. 126. Οὐὐπῇ, Ἰηΐτα 
ὃ, 6, τό.Ὀ ΒΟῊΝ, Αἱρετὸν δυΐθπ) 
ΒΙσὩΠοδί οἰθοίιηι. 

παντὸς ἀκούει] Οοηΐ. "ΓΠοιηϊβι. ΟΥ. 
Ἐς ΡΠ της. ΖΒΕΙ͂Ν: 

παραγγελλόμενον) Ῥγερδίαί [οΥΐδβ88 
παρηγγελμένον, αὖ ΙΟΘΟΙΙ 11, 4; κα- 
τεπηγγελμένοι δ᾽ ἦσαν γοΒΌ{π| ΡΥῸ κα- 
τεπαγγελόμενοι, οἴ προσταττόμενον Ὠ]ς 
Ῥτϑορού 1. ῬΥῸ Βθαθθη] προστεταγμέ- 
νον, 5:56 ἤδδ ϑιπΐ ΧΟΠΟΡΠΟΠ ΙΒ οἵ 
ΡῬΙΌΡίου ἀαρ]6χ εἴη πορθοΐα ἴῃ τη6]10- 
ΤΙΌτι5, υἱὖ 811ἃ 5. 14 οἱ 8110]. βῖνθ δὰ οχ- 
Ρ]Ισαπ ἦα 80 ΡΥ οθοθββουιηΐ ἀϑουὶρίδ. 

12. τοῦ δὲ οὕτω διακεῖσθαι---αἰτιά- 
σαιτο] ΧΟΙΊΡ]ἃ Πυ]ὰ5 βίγιιούπιγο ϑαηύ 
1. Αρθβ. 1, 85, Οἴὕοοπ. 2; 11. Ῥαπηθῃ 
ἴῃ ΗἸδΌ. Οτ. 7» 5» 12, θβΐ τό γε μὴν ἐν- 
τεῦθεν γενόμενον ἔξεστι μὲν τὸ θεῖον 
αἰτιᾶσθαι. ΒΟῊΝ. 

τὸ μὲν---ὑπερβάλλειν----οὐ θαυμαστὸν 
ΑΠΔ}}0.1, 9, 24: Καὶ τὸ μὲν τὰ μεγάλα 
νικᾶν τοὺς φίλους εὖ ποιοῦντα οὐδὲν 
θαυμαστὸν, ἐπειδή γε καὶ δυνατώτερος 
ἦν" τὸ δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ περιεῖναι τῶν 
φίλων καὶ τῷ προθυμεῖσθαι χαρίζεσθαι, 
ταῦτα μᾶλλον ἔμοιγε δοκεῖ ἀγαστὰ 
εἶναι. ΒΟῊΝ. 
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͵ Ν σι Ψ 7 4 

λόγος δὲ αὐτοῦ ἀπομνημονεύεται ὡς λέγοι παραπλήσια 
3᾽ 3 ’ » ΄σ Υ͂ ΄ι 

ἐργα εἰναι νομεως ἀγαθοῦ καὶ βασιλέως ἀγαθοῦ" τὸν τε 
γὰρ νομέα “χρῆναι ἔφη εὐδαίμονα τὰ κτήνη ποιοῦντα χρῆ- 
σθαι αὐτοῖς, ἢ δὴ προβάτων εὐδαιμονία, τόν τε βασιλέα 

, 

ὡσαύτως εὐδαίμονας πόλεις καὶ ἀνθρώπους ποιοῦντα χρῆ- 
- »ῸΝ 5 Ν Ε , δὶ 

σθαι αὐτοῖς. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν, εἴπερ ταύτην εἶχε τὴν 
7, Ν ,ὔ 27 Υ Ψ 

γνώμην, τὸ φιλονείκως ἔχειν πάντων ἀνθρώπων θεραπείᾳ 
Ψ, δὰ 3 γ᾿ ΄“- ’ 

15 περιγίγνεσθαι. καλὸν δ᾽ ἐπίδειγμα καὶ τοῦτο λεγεται[9] 
ΩΝ 3 - , σ 9 Υ 5. ῸΝ ς Ἀ ᾿, 

Κῦρος ἐπιδεῖξαι Κροίσῳ, ὅτε ἐνουθέτει αὐτὸν ὡς διὰ τὸ 
Ν , “4 ᾿, 5 ξαλ » “ λ - 

πολλὰ διδόναι πένης ἔσοιτο, ἐξὸν αὐτῷ θησαυροὺς χρυσοῦ 
ἴ, «ς ,ὔ ᾽ Ἂς ) ρ: 2) Ν ᾿" 

πλείστους ενί γε ἀνδρὶ ἐν τῷ οἰκῷ καταθεσθαι" καὶ τὸν 
Κῦρον “λέγεται ἐρέσθαι, Καὶ πόσα ἂν ἤδη οἴει μοι χρή- 
ματα εἶναι, εἰ συνέλεγον. χρυσίον ὥσπερ σὺ κελεύεις ἐξ 

τό ὅτου ἐν τῇ ἀρχῇ εἰμι ; καὶ τὸν Κροῖσον εἰπεῖν πολύν τινα 
ἀριθμόν. καὶ τὸν Κῦρον πρὸς ταῦτα, ἼΑγε δὴ, φάναι, 
ὡ Κροῖσε, σύμπεμψον ἄνδρα σὺν Ὑστάσπᾳ τούτῳ ὅτῳ 
σὺ πιστεύεις μάλιστα. σὺ δὲ, ὦ Ὑστάσπα, “ἔφη, περιελ- 

Χ νιν ἈΝ [ 4 3 - Ψ. Ψ 

θὼων πρὸς τοὺς φίλους λέγε αὐτοις ὅτι δέομαι χρυσίου 
πρὸς πρᾶξίν τινα" καὶ γὰρ τῷ ὄντι προσδέομαι: καὶ κέλευε 
αὐτοὺς ὁπόσα ἕκαστος δύναιτο πορίσαι μοι χρήματα᾽ 

γράψαντας δὲ καὶ κατασημηναμένους δοῦναι τὴν ἐπιστολὴν 
΄σ Ἷ ,7ὔ] ἴων Ἁ Ψ 3) 

τήτῷ Κροίσου θεράποντι φέρειν. ταῦτα δὲ ὅσα ἔλεγε καὶ 
“ ᾽ “ ΞΖ 5. ἴω ς ’ὔ ’ὔ 

γράψας καὶ σημηνάμενος ἐδίδου τῷ Ὕστασπᾳ φέρειν 
δ Ν 72 5 , Ἂ - Ἂν ,ὔ τ ε ΄ 

πρὸς τοὺς φίλους" ἐνέγραψε δὲ πρὸς πάντας καὶ Ὕστα- 

λέγοι] δέ τοι Α.Ὁ. ρτ. καὶ ἃῃΐθ παραπλ. ΡαΠοΙΒ ποίαί (. καὶ β. ἀγ. Οῃη. 
Α.6. τηρ΄. τ. χρῆναι] χρῆναι ἄρα 10. δῖον. ΕἸ. 45, ύο, οἰύδ 85 καὶ λόγος δὲ 
---ἀνθρώπους ποιοῦντα χρῆσθαι αὐτοῖς. ποιοῦντα τὰ κτήνη ϑίοθ. ἤδη προ- 
βάτων Δ. ἤδη προβάτοις (ἃ. ΘΟΥΤ. τηρ΄. Γ. ἤδη οἰϊατα Θ οῦ. οἱ 4] προβάτων εὐδαι- 
μονία ΟΠ }Γ6 ἢ 5 εὐτραφῆ ῬΓῸ εὐδαίμονα ῬομΙΐ ΖοΠΑΓΔ8. ὡς αὕτως ". εἶχε] 

ἔχει Α. θ. πάντων ἀ. 15. τὸ] τὰ Α. αὐτῷ αὖ τοὺς ΔΑ.Ὁ. γε. 
οἴει ἤδη Π. ὅσου Α.Ε. γε. τό. καὶ τὸν] τὸν δὲ 10). σύμπεμψον:] 
σὺ πέμψον ". σύμπεψον ᾳ. ΠΟΙ. ΒΥ ας τούτῳ ΟΤἸΏ. ΤΠ .9 σὺ περιελ- 

θὼν] ἔφατο ἄρα ἐλθὼν 1). δέομαι] προσδεήσομαι Ὦ. αὐτοῖς 1). ΘΟΥΥ. 
ὁπόσα] ΤΔὈΥῚ οὐ Ζοπαιαβ ὁπόσα ἄν. δύναιτο] δύνηται Ἡ.Ὁ. δὲ δααϊῦ ΑἹ- 
ἄϊπᾶ. οτη. Α.1).α. τη. ταῦτα---φέρειν 1). τηρ΄. 684., ὖὖ νάοῦαν, τηδητι. 
προσενέγραφε [). 

[10] 

14. λόγος---ὡς λέγοι] ΑΠΔ}}. 1,0, 11: 
Εὐχήν τινες αὐτοῦ ἐξέφερον ὡς εὖὔ- 
χθοιτο. 

ἣ δὴ προβάτων εὐδαιμονία, ατι Ζο- 
ΠΔΥᾺΒ ΘΧ ρϑιύβ οπλτ, ΟΠ ΠΟΙ ἀοσιι8 
ἀρίύϊονα ραΐαθαΐ ροβί εὐδαίμονα ροΒΙίἃ. 
Υ, δά 2, 2,13. 

τό. ὁπόσα ἕκαστος δύναιτο] Μα]αὶ 

Ἃ6] θυ ἂν, (6 χιοὸ βϑορ βδιπηθ ροϑὲ 16- 
Ἰαῦῖνα δηΐθ ορία! να τὴ ἸὨΓΘΓΡΟΒΊΟ αἸΧῚ 
Δ 7, 5, 40, ατιὰπη δύνηται ὙΘΟΙΡΘΙΘ 
οχ Η. οχίρυιο ποίου 118 ἰῖργο. 
Νὴ) ᾿ΐα ῬΥΟΥΒῚΙΒ 1, 4, 14: "Ἄφες τοὺς 
κατ᾽ ἐμὲ πάντας διώνειν καὶ διαγωνί- 
ζεσθαι ὅπως ἕκαστος κράτιστα δύναιτο, 
01 ν. δηηού. 



118. Υ1Π. ΟἈΡ, Ἰ. 98 

“- ’ ᾽ Ν “ 

σπαν ὡς φίλον αὐτοῦ δέχεσθαι. ἐπεὶ δὲ περιῆλθε καὶ 
Μ, « , “4 Ν » Ν « Υ- ΄ 

ἤνεγκεν ὁ Κροίσου θεράπων τὰς ἐπιστολᾶς, ὁ δὴ Ὗστα- 
ἊΣ Ἂ “ “ Ν ᾽ Ν "ὃ Χ « 

σπας εἶπεν, ᾽() Κῦρε βασιλεῦ, καὶ ἐμοὶ ἤδη χρὴ ὡς 
πλουσίῳ χρῆσθαι" πάμπολλα γὰρ ἔχων πάρειμι δῶρα διὰ 

ιϑτὰ σὰ γράμματα. καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, Εἷς μὲν τοίνυν καὶ 
οὗτος ἤδη θησαυρὸς ἡμῖν, ὦ ἹΚροῖσε' τοὺς δ᾽ ἄλλους κα- 

“ ᾿ Ψ , 5 Ψ, 

ταθεῶ καὶ λόγισαι πόσα ἐστὶν ἕτοιμα χρήματα, ἢν τι δέω- 
“ Χ ’ « “- 

μαι χρῆσθαι. λέγεται δὴ λογιζόμενος ὁ ἹΚροῖσος πολλα- 
δ᾿, . “- δ "ὕἤ 7] ΝΟ 3 3 ΄- “- 

πλάσια εὑρεῖν ἢ ἐφη ἵύυρῳ ἂν εἶναι ἐν τοῖς θησαυροῖς 
3, 3 Ἂ, ᾿Ὶ “ 5 » “ 

Ι9ἤδη, εἰ συνέλεγεν. ἐπεὶ δὲ τοῦτο φανερὸν ἐγένετο, εἰπεῖν 
᾽ὔ ε “ ε “ ΄ Ὰ -» ς 5. ὡςΐἷἃλπ Ν 

λέγεται Ο Κύρος, Ορᾷς, φάναι, [Ω) Κροῖσε, ὡς εἰσι και[ι1] 
» Ν 7 » Ἁ τ Ν δ [4 3 9 Ν » 

ἐμοὶ θησαυροί; ἀλλὰ συ μὲν κελεύεις με παρ ἐμοὶ αὖὐ- 
ΝΑ 4 “ 7 3 » Χ Ν ΄- 

τοὺς συλλέγοντα φθονεῖσθαί τε δι αὐτοὺς καὶ μισεῖσθαι, 
7 ΄σ Ἄ ͵ Υ͂ 

καὶ φύλακας αὐτοῖς ἐφιστάντα μισθοφόρους τούτοις πι- 
᾽ ἣΝ Χ Ἁ ἴω 7 

στεύειν: ἐγὼ δὲ τοὺς φίλους πλουσίους ποιῶν τούτους μοι 
νομίζω θησαυροὺς καὶ φύλακας ὃ ἅμα ἐμοῦ τε καὶ τῶν ἡμε- 
τέρων ἀγαθῶν πιστοτέρους εἶναι ἢ εἰ φρουροὺς μισθοφό- 

20 ρους ἐπεστησάμην. καὶ ἄλλο δέ σοι ἐρῶ" ἐγὼ γὰρ, ὦ 
Κροῖσε, ὃ ὃ μὲν οἱ θεοὶ δόντες εἰς τὰς ψυχὰς τοῖς ἀνθρώποις 
ἐποίησαν ὁμοίως πάντας πένητας, τούτου μὲν οὐδ᾽ αὐτὸς 
δύναμαι περιγενέσθαι, ἀλλ᾽ εἰμὶ ἄπληστος κἀγὼ ὥσπερ οἱ 
͵ ’ “ ψ Δ ΄- σ΄ 

21 ἄλλοι χρημάτων" τῇδέ γε μέντοι διαφέρειν μοι δοκῶ τῶν 
“ Α φ Ἁ μὴ “ Ἂ Ἁ ἴῇ 

πλείστων ὅτι οἱ μὲν ἐπειδὰν τῶν ἀρκούντων περιττὰ κτή- 
Ἀ Α ω ἊΣ γ' Ἄ Ἁ ’ὔ 

σωνται, τὰ μὲν αὐτῶν αὖ κατορύττουσι, τὰ τὲ καταση- 
ἈΝ Ἁ “- ἴω « ’ 

'πουσι,; τὰ δὲ ἀριθμοῦντες καὶ μετροῦντες καὶ ἱστάντες καὶ 
7 Ψ; ᾽ὔ » Ἂ 

διαψύχοντες καὶ φυλάττοντες πράγματα ἔχουσι, καὶ ὅμως 

ὁ δὴ] ὁ μὲν δὴ ἘΝ ὁ Ζο- αὐτοῦ] ἑ 5.ν. 664. τη. 1). ἐπεὶ] ἐπειδὴ }. 
ὩΔΥΆ8. χρὴ οπι. 1). γράμματα) πρήγματα (συβ. νυν. 8. μὲν] 
μὲν δὴ Ὁ. δέομαι Α λογισάμενος 10. τούτους τούτοις α. 
ΡΥ. τε] γε Α. 20. ἄλλα Α.α. ὁ αν 0; πάντας ὁμοίως 1). 
καὶ τὴν Ὁ. 21. αὖ οτη. Ὦ. τὰ δὲ] ἃ δὲ Ὁ. καὶ ἱστάντες καὶ μετροῦν- 
τες 

190. θησαυροὺς) Ἴπεο Ῥτορντημι. 
ἢ. 5, Ρ- 73. εα. ϑ'ομοίν.: ᾿Αλέξανδρος 
ἐρωτηθεὶς ὑ ὑπό τινος ποῦ ἔχει τοὺς θη- 

σαυροὺς, Ἔν τούτοις, ἔφη, δείξας τοὺς 
φίλους. ΗὔΤΟΗ. Ρίυτα πίῃς Τ Ζοι- 
265 ΗΙ50. 2, 630 5. 

ἐπεστησάμην) ἘλΔΙΛΤ ΤΩ6611 πιϑθτη 
ΠοΐΑνΙ δα δίερῃ. νο]. 2. Ρ. 2580 Α. 
Μιυϊίο [γϑααθηί8 δοίντχη, ψιοα ρμγε- 

ΠσΘαΙ. 
20. ὃ] Ὠιοὶῦ Χοπορῃοι Πα θ6Πα] εἰι- 

ΡΙαϊδαύθη παΐασοθ Ὠπμηδηδο ᾿Πϑἰζδτη. 
5ΟΗΝ. 

21. διαψύχοντες  Οὐχ881 νομ 1] Δ ηΐαβ : 
σορίοβο ἀθ μος νϑυθο αἰχὶῦ ΠοηβίθΡἢ. 
δα [λιοῖη] (ΟΠ θΘΠ1μ]. ὁ. 22. νο]. 5, 
Ρ. 4οὃ ε΄. ΒΙΡ. 

σο 



980 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΞ ΝΘ. ΟΥ̓ΒῚ 

ΕΣ »ὔ ω “), » 7 7 Ἂ ΄ 

ἐνδον ἔχοντες τοσαῦτα οὔτε ἐσθίουσι πλείω ἢ δύνανται 
΄ὕ Ν Ν ΕῚ ,ἷ , Ἃ 

φέρειν, διαρραγείεν γὰρ ἄν, οὐτ ἀμφιέννυνται. πλείω ἢ 
δύνανται φέρειν, ἀποπνιγεῖεν γὰρ ἂν, ἀλλὰ τὰ περιττὰ 

22 χρήματα πράγματα ἔχουσιν. ἐγὼ δ᾽ ὑπηρετῶ μὲν τοῖς 
θεοῖς καὶ ὀρέγομαι ἀεὶ πλειόνων" ἐπειδὰν δὲ κτήσωμαι, ἃ 
5 3, 57 ἴω 5 Ν » ᾿ ’ὔ ΙᾺ 

ἂν ἴδω περιττὰ ὄντα τῶν ἐμοὶ ἀρκούντων, τούτοις τάς τ᾽ 
» 7 “ τ 3 ΄“ ν 7 Ν 5 ΄ 

ἐνδείας τῶν φίλων ἐξακοῦμαι καὶ πλουτίζων καὶ εὐεργετῶν 
3 , 7 » “ “ “ 

ἀνθρώπους εὔνοιαν ἐξ αὐτῶν κτῶμαι καὶ φιλίαν, καὶ ἐκ 
΄ “- “ἢ 3, ἃ 3, 

τούτων καρποῦμαι ἀσφάλειαν καὶ εὔκλειαν" ἃ οὔτε κατα- 
ά 57 ε “κι 7 ᾽ Ἀ « 32 

σήπεται οὐτε ὑπερπληρούῦντα λυμαίνεται, ἀλλὰ ἢ εὔκλεια 
Ψ ΩΝ ,ὔ 5 “ Ν Υ Ν , Ἂς 

ὁσῷ ἂν πλείων ἢ; τοσούτῳ καὶ μείζων καὶ καλλίων καὶ 
κουφοτέρα φέρειν γίγνεται, πολλάκις δὲ καὶ τοὺς ̓ φέροντας 

23 αὐτὴν ᾿κουφοτέρους παρέχεται. ὅπως δὲ καὶ τοῦτο εἰδῇς, 
ἔφη, ὦ Κροῖσε, ἐγὼ οὐ τοὺς πλεῖστα ἔχοντας καὶ φυλάτ- 
τοντας πλεῖστα εὐδαιμονεστάτους ἡγοῦμαι: οἱ γὰρ τὰ 
τείχη, φυλάττοντες οὕτως ἂν εὐδαιμονέστατοι εἴησαν' πάν- 
τα γὰρ τὰ ἐν ταῖς πόλεσι φυλάττουσιν" ἀλλ᾽ ὃς ἂν κτᾶ- 
σθαί τε πλεῖστα δύνηται σὺν τῷ δικαίῳ, χρῆσθαί τε 
πλείστοις σὺν τῷ καλῷ, τοῦτον ἐγὼ εὐδαιμονέστατον 
νομίζω [ καὶ τὰ χρήματα ]. καὶ ταῦτα μὲν δὴ φανερὸς ἦν 
ὥσπερ καὶ ἔλεγε πράττων. 

24 Πρὸς δὲ τούτοις κατανοήσας τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνθρώ- 

ἀμφέννυνται Δ. 22. ἴδω δ] ὉΠΙΪΠᾶ. 
ὑπερπληροῦν α. τα 5.ν. ᾽. ἀλλ᾽ ἡ μὲν εὔ- 

κλεια Ὁ. πλείω Α.α. τοσοῦτον καὶ μείζων Δ. τοσούτῳ μείζων (α. ΘΟΥΤ. 
1η ων, οὗ ΡΓ. [ογτίαββθ ὦ Μ. κουφωτέρα α., φέρειν τηρ'. Υ. 23. εἰδείης 
Ὠ. δέον). ΕἸ. τό, 25» οἰζδ 8 ὅπως---νομίζω κατὰ χρήματα. ἐγὼ γὰρ ὅϑίον. 
τὰ οτη. Ὁ. οὕτως] οὕτω γ᾽ 1). οὗτοι 5΄ΟΡ. κτᾶσθαί τις πλεῖστα Α.α. 
πλεῖστα κτᾶσθαί τε 1). δίοὈ. κεχρῆσθαί τε Α.ἃ. καὶ χρῆσθαι 1). ὅ10}. οἱ 
ΠΕΈΒΟΙΟ 8Δη βοιναΐο τε Μ, χρῆσθαι ἢ καὶ τὰ] κατὰ δίοῦ. Ηἰς δΔαΐθπηι ση. 
ὅλον ἃ. τηρ΄. 

τοσαῦτα] αὐτὰ Ὁ). πλεῖον---πλεῖον ΑΕ. 

εἰδῶ Α..(. ἐξαρκοῦμαι Α.α. 

22. ὑπερπληροῦντα λυμαίνεται 
ον (ὑδιμθγασιαθ πδφι6 ἰςραμηνέ τοὶ 
ηγαωῖηιο ροηαίογο οορίῶ δι. ὅΟΗΝ, 

κουφοτέρους ] ϑιρη!ῆοσαῦ ἸθνΊο 68 ἀρὶ- 
ΤἸούθβαῖο οἵ δα γ65 ρῬγθηδ8 ἈΡΌΟΥΙΘΒ ; 
ΠΟΙ ΟΟΥΡῸΒ. ΠΟῚ οϑῦ νϑ] Ὁ] ΠΙΠηϊᾶ 
ΟἸθοΥιΠ οορὶα ᾿ἱηροβία ργανθ, Ἰδηρὶι- 
ἀπτὰ οὐ ἸαθΟΥἹ ἱπορύτιπι τϑααϊίαμι. 
Ξ5ΟΗΝ. Ἀδοίμιβ ΝΝ δἰβίκιιιβ σοηΐεν 1, 
6» 28: ᾿Επικουφί (ζει τι ἡ τιμὴ τοὺς πό- 
νους τῷ ἄρχοντι. 

κεχρῆσθαι] Εδάθιῃ [ΟΥπηὰ 4. 4, 5. 
ΤῸῚ Οὐ γ}} σοτγθοθοηθη χρῆσθαι 

σοπῆντηδί ΠΥ ΟΥτι ΠῚ ΟΡ ΠΟΥ ΟἸη μη. 
1, 2. 9» ΡΙῸ δοάβπι 1110 κεχρῆσθαι 
βουρίιχα χρῆσθαι. 5161, 2,0. ΖΟΠΑΓαΒ 
ΝΟ]. 1, Ρ. 147 Δ. κεχρῆσθαι Ῥτο χρῆ- 
σσαι. 

228. καὶ τὰ χρήματα] ΜΙΠῚ νοῦ )ὰ πϑθο 
Δ]ΙΘὴὰ ἃ βθηΐθη(ία δ ἃ τδηιϊ ρ]οϑϑἃ- 
[ΟΥΒ 6886 νἱἀθηΐαῦ; ἰρὶθαν Βθο]βὶ. 
Τάδιυῃ νἱβιῖα [αἰ ΝΥ οἰϑῖο. 5ΟΗΝ. 

ἔλεγε, πράττων] ῬΊΘη6. ἀἴσογα βο]θῦ 
οὕτω καὶ πράττων. ΟὐΟηΐ, βιιργα 8,1, 
8, .-Η. ὅτι ὦν φὐος, 3. 4. 8 σάνε 4; 
25. 5ΟΗΝ. 
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πων ὅτι ἢν μὲν ὑγιαίνοντες διατελῶσι, παρασκευάζονται 
ὅπως ἕξουσι τἀπιτήδεια καὶ κατατίθενται τὰ χρήσιμα εἰς 
τὴν τῶν ὑγιαινόντων δίαιταν" ὅπως δὲ ἣν ἀσθενήσωσι τὰ 
σύμφορα. παρέσται, τούτου οὐ πάνυ ἐπιμελομένους ἑώρα" 
ἔδοξεν οὖν καὶ ταῦτα “ἐκπονῆσαι αὐτῷ, τούς τε ἰατροὺς 
τοὺς ἀρίστους συνεκομίσατο πρὸς αὑτὸν τῷ τελεῖν ἐθέλειν, 
καὶ ὁπόσα ἢ ὄργανα χρήσιμα ἐφη τις ἂν αὐτῶν “γενέσθαι 
ἢ φάρμακα ἢ σῖτα ἢ ποτὰ, οὐδὲν τούτων ὅ τι οὐχὶ 

25 παρασκευάσας ἐθησαύριζε παρ᾽ αὑτῷ. καὶ ὁπότε δέ τις 
ἀσθενήσειε τῶν θεραπεύεσθαι ἐπικαιρίων, ἐπεσκόπει καὶ 
παρεῖχε πάντα ὕτου ἔδει. καὶ τοῖς ἰατροῖς δὲ χάριν ἥδει, 
ὁπότε τις ἰάσαιτό τινα τοῖς παρ᾽ ἐκείνου λαμβάνων. 

26 
ἡᾺς Ἁ Ἁ Ν ΄-“ Ἁ 3 “ Ν Ν 

Ταῦτα μέν ὅς καὶ τοιαῦτα πολλὰ ἐμηχανᾶτο πρὸς τὸ 
πρωτεύειν παρ᾽ οἷς ἐβούλετο ἑαυτὸν φιλεῖσθαι. ὧν δὲ 

προηγόρευέ τε ἀγῶνας καὶ ἄθλα προυτίθει, φιλονεικίας 

24. μὲν] μὴ α. 5.ν.γΥ. 
τὰ σ. πάνυ] πάντας Α.Οα. σοΟΥΤ. τηρ΄. Τ΄. 
τῷ] αὖ Δ.(.. οοΥΥ. τηρ΄. Τ. 
σατο 1}. αὑτὸν] αὐτὸν Α.(. ἑαυτὸν 10. 
8. νοῦ, 6. τελεῖν] λέγειν Α.α. 
σιμα γενέσθαι Ὁ. 
25. τῶν] τῷ Α.6. ἔδει] ἐδόκει Ὦ. 
προετίθει 1). 

24. τούς τε ἰατροὺς) Π)6 ρϑΙί. τε ἢδθς 
ΟΠ ὈΓΙΟΥ 8 Ἰαπηροηΐθ ν. δα ΑΠδὉ. 
1, 8,3. Μεάϊουχῃ δαΐεπι Ζὺργρίϊιπι 
ἃ ΟΥὐτο δγοθββιίαμῃ ν. Ηθυοα. 3,1 

συνεκομίσατο ] ϑαρτα 4; 8»: 18: 
Πάντα ταῦτα συγκομίζομαι πρὸς ἐμαυ- 
τὸν ἱππεὺς γενόμενος, ἢ. 6. δος ΟἸηΪα 
σΟΙΩΡ]Θοίδι οὖ ροββίαθθο 8. ΡΓΌΡΥΙΟ 
ΒΘΏΒΙΙ Εϑ΄ 1, 5, 12, κάλλιστον κτῆμα εἰς 
τὰς ψυχὰς αὐγεῦμάβανθε: 5ΟΗΝ. 
25. ἐπικαιρίων  [Ὡ ΟΥτορεραΐα, Ηιβίο- 
τὰ ατθοᾶ οἵ ΑΠΌ] ἐπικαιρίους ρΥ]η- 
ΟἾΡ65 νΙΓῸΒ σΟρΡΙΔΥτη Βαδ τη, ρτθθοὶ- 
Ρὰθ ἄποθθ ρυἀΘἢ{Ἰ551Π105 το θυιβαῖιθ 
ΒΈΓΘη 18 ἀρίοβ νοσδί Χϑπορμοη. Αὐ- 
4116 1.8 ἴῃ (ὥοοη. 15, 11, 6δ οἱ τεχνῖ- 
ταν ἀποκρύπτονται τὰ ἐπικαιριώτατα ἧς 

ἕκαστος ἔχει τέχνης, Οοἰαηΐ Αὐῆἔςδ5 
ΘΧΟΘΙ]ΘἸββιμηὰβ οὐ ὈγδθοΙριια8Β 8115 
Βιιδ8 Ῥᾶτίθβ δὲ 881] εαρὶίᾶ. Ηΐϊποὸ 
ΟΠΊΏΘΒ Γ68, ΠἸΙΔ}11ΠῚ [ἸῺ ἰθΙΊΡΟΓΘ 8] 0 
σογίο ΠΠΆΧΊ ΤΊ Ὁ ῬΥΘΘΟΙΡριαΒ δδί 
808, ἐπικαίρια αΙσαηΐιγ, νϑὶαῇὶ χω- 
ρία ἐπικαίρια Η]εγΟ Ϊ5 τοῦ ἘΠ ἢ 
το Βυοῦᾶξθι, Ὁ] ἐπίκαιρα δαϊίαν, αἱ 
(Εσοη. 20, 9. Ιοοα ορροχίππα αϊσαηί 

ΤΑΡΤΙ τὰ ἐπιτήδεια. 

τούς τε ἰατροὺς] καὶ ἰατρούς τε 10. Μ. 

ἐθησαύρισε 1). 

ἐὰν δὲ ἀσθενήσωσιν ὅπως 
ἐπιμελουμένους 1).α. αὖ- 

ἐνεκομί- 
τῷ] τότε Α. τὸ . τε, οἵ τῷ 

ὁπόσα τε ὄργανα ἔφη τις ἂν αὐτῷ χρή- 
αὑτῷ] αὐτῷ Α.Ὁ. ἑαυτῷ ῃ. 

τοῖς] τῶν Ὁ. 26. ἀγῶνα Ὁ). 

1,αἴ1η1. Ηϊπο {1186 ν6] ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΤΙΒ 
νΟΥΓ ρούεβῦ, τ (ὐοτητηθηΐ. 2, 6, το, 
ὁπόσαι φυλακαὶ ἐπίκαιροί εἰσι καὶ ὅσαι 
μή. ὍΡΙ ρᾶυ]ο ροϑὲύ αἱ περιτταὶ ΟρΡρο- 
παπηίῃ!. [Ιῃ ῆγο 46 γθ θαι δ. 12, 7, 
ἐν τῷ ἐπικαιροτάτῳ ἀφύλακτον ε ἔσται, 
ἴῃ Ἰοοο να]πουῖθιιβ Ἰϑία 5 ΤΠ ΧΊΠῚΘ 
οἸηηϊατ ΟὈποχῖο. ἴΠ0] ἐπικαιριωτάτῳ 
ΤῊΔ8]1Π|, τι] να]ππ8. Ἰρβθαπ καίριον οἱ 
πληγὴ καιρία αἸεϊταγ. Ηϊποὸ (ἕτοη. 5 
Πὴν Καὶ γὰρ ἐν τῷ χώρῳ καὶ ἐν τῷ 

« 

ἄστει ἀεὶ ἐν ὥρᾳ αι ἐπικαιριώταται 

πράξεις εἰσίν. Ορόγα φηῖηι γιυδίϊοα οἵ 
γϑαπα, φυΐθιιδ διηνηια τοὶ αἰοηιοδίϊοι 
οοηξιθέμ", δυμίην ῳιίδηιθ ἐθηῖριδ αὐ 
ἀφοηαάνην ορρογίιηνμνι, μαδοηέ, μοι 8ὲ 
ογυϊέἑαξιν, Υγθ5 οι, οοοαδίοηο αλίαθλέμγ. 
5ΟΗΝ. 

ἐπεσκόπει] ἐπὶ νοσοῦντος αἰϊοίαμη 
ῃὶς οἵ 1101 χοῦ. ποίαί Ρο]]. 5, τοῦ. 

πάντα ὅτου] Ν. δ 5» 2» 80. 

τοῖς] Ἠδἔουανγ δα νϑυριιτη ἰάσαιτο, 
εἴ Ρίθῃθ τὰ αἸσοπάπιτη Πιοιαΐ: Ὁπότε 
τις ἰάσαιτό τινα τοῖς φαρμάκοις, ἃ παρ᾽ 
ἐκείνου ) λαμβάνοι. ΒΟΗΝ. δὶς 8. 26, 
παρ᾽ οἷς ΡΙῸ παρὰ τούτοις ὑφ᾽ ὧν. 

σου 
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ἐμποιεῖν βουλόμενος περὶ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἔργων, 
ταῦτα τῷ μὲν Ἰζύρῳ ἔπαινον παρεῖχεν ὅτι ἐπεμέλετο ὕπως 
ἀσκοῖτο ἡ ἀρετή" τοῖς μέντοι ἀρίστοις οἱ ἀγῶνες οὗτοι 
πρὸς ἀλλήλους καὶ ἔριδας καὶ φιλονεικίας ἐνέβαλλον. 

“7 πρὸς δὲ τούτοις ὥσπερ νόμον κατεστήσατο ὁ κῦρος, ὅσα 
διακρίσεως δέοιτο εἴτε δίκῃ εἴτε ἀγωνίσματι, τοὺς δεομένους 
διακρίσεως συντρέχειν τοῖς κριταῖς. δῆλον οὖν ὅτι ἐστο- 
χάζοντο μὲν οἱ ἀνταγωνιζόμενοί τι ἀμφότεροι τῶν κρα- 
τίστων καὶ τῶν μάλιστα φίλων κριτῶν" ὁ δὲ μὴ νικῶν 
τοῖς μὲν νικῶσιν ἐφθόνει, τοὺς δὲ μὴ ἑαυτὸν κρίνοντας 
ἐμίσει: ὁ δ᾽ αὖ νικῶν τῷ δικαίῳ προσεποιεῖτο νικᾶν, ὥστε 

“8 χάριν οὐδενὶ ἡγεῖτο ὀφείλειν. καὶ οἱ πρωτεύειν δὲ βουλό- 
μενοι φιλίᾳ παρὰ Κύρῳ, ὥσπερ ἄλλοι ἐν πόλεσι; καὶ 
οὗτοι ἐπιφθόνως πρὸς ἀλλήλους εἶχον, ὥσθ᾽ οἱ πλείονες 
ἐκποδὼν ἐβούλοντο ὁ 0 ἕτερος τὸν ἕτερον γενέσθαι μᾶλλον 1 ἢ 

συνέπραξαν ἁ ἄν τι ἀλλήλοις ἀγαθόν. καὶ ταῦτα μὲν δεδή- 
λωται ὡς ἐμηχανᾶτο τοὺς κρατίστους αὐτὸν μᾶλλον πάν- 

τας φιλεῖν ἢ ἀλλήλους. 

ΚΕΦ. Γ-. 

Νῦν δὲ ἤδη διηγησόμεθα ἃ ὡς τὸ πρῶτον ἐξήλασε Κῦρος 
ἐκ τῶν βασιλείων" καὶ γὰρ αὐτῆς τῆς ἐξελάσεως ἡ ῃ σεμνό- 
τῆς ἡμῖν δοκεῖ μία τῶν τεχνῶν. εἶναι τῶν μεμηχανημένων 
τὴν ἀρχὴν μὴ εὐκαταφρόνητον εἶναι. πρῶτον μὲν οὖν πρὸ 

τῷ μὲν] μὲν τῷ Α.α. ἐνέβαλον Α. 27. ἐδιχάζοντο (α. ΡΥ. μὲν 
οἱ] οἱ 1). ἀγωνιζ. Α. α. ΘΟ. 5. ν  Υ. κριτῶν] κρεῖττον Α.(α. σΟΥΓ. τηρ΄. Γ΄. 
ἑαυτῶν 28. ὥστε καὶ οἱ 1). πλέονες ἐκποδῶν 1). 
ἑαυτὸν 10. πάντας μᾶλλον 1). 1, αὐτῆς] ἐξαυτῆς 1). δοκεῖ 
ἡμῖν 1). 

26. πρωτεύειν] (ὐοηΐ. 8, 1 ΘΧΙΓ. 
27: ἀγωνίσματι) ἴ78 Χοπορμοηΐθο 

ἀγώνισμα ὁϑῖ οΘυἴΔγλθῃ ΡῈΡ]Ιοιιπι, αἱ 
βϑιαηΐ πολεμικὰ, ἱππικὰ δρυὰ Χρηο- 
Ῥμοηίθμῃ, ψαοστιτα κριταὶ Βαηΐ οἱ α]- 
σαη αγ, αὖ πη [6110118. ΡῈ Θ]1Ο15. οὖ ρῥυ]- 
ναίῖ8. 5ΟΗΝ. 

συντρέχειν] [η{6]]. ἑαυτοῖς, ἴῃ 786}- 
ΟἸΡυ5 6] ρθη 18. 

κρατίστων Οὐ ρ[ἱπηδίτιπη 5. 
οἰραμῃ. 

ἐμίσει] Τάθπι ἔδγϑ ρυϑθβὶ αἴπιπὴ ξΟγΙηδ. 
οἰνιας 185. πο ΓΟ Ιοϑο. βουνδηἦθθ ΘΟ Π]- 
τηθηηογαΐ Δυϊδίοι. Ῥο]. ρ, 1: Δεῖ 

Ριϊη- 

τὰς μὲν τιμὰς ἀπονέμειν αὐτὸν, τὰς δὲ 
κολάσεις δι’ ἑτέρων ἀρχόντων καὶ δικα- 
στηρίων. ΦΔΌΝ. ΒΕὙΥραιθηβ. δαΐθιη 
κρίνειν 515 Η1Ὸ κρίνειν νικᾶν. Δ, 168. 
ϑύθρἢ. Ρ. 1970. 

28. ἐν πόλεσι] [πῃ ἀδιποογαί!β. (ὑὰ- 
ΤΩΘΙΔΙ ΨΘΙΒΙΟ οὐυϊέαίος Ὡογηϊηαΐ, οἱ 
δηποίαϊ, ααδο ἃ Χοπορῃοηΐθ ἰταῦθδῃ- 
τὰν (6 ΘΟ ἢ15. ργορίοθι αΠΠ θη ατη, 
Ὧἀθ Δ͵ΙΤΏΪ8. Δ ΘΠ 15 οὖ αἰβϑιαο ᾿ηΐου 
ῬΙΌΘΘΓΘ5, θὰ ἃ}) Αὐϊβίοίθὶθ ΡΟ]. 5. 11, 
τΔη σα ὑνγδηηϊοα ᾿ηϑυϊψυα σοηηῖπ6- 
το]. ΌΗΝ, 
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» ᾽ ᾽ὔ ᾽ 7 Ν «"νΝ Ν Ἀ » Ἁ 

τῆς ἐξελάσεως εἰσκαλέσας πρὸς αὑτὸν τοὺς τὰς ἀρχὰς 
“ ΄“ ’ ,ὔ 

ἔχοντας Περσῶν τε καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων διέδωκεν 
“ Χ Ἂς ΄ ,ὔ “- . 

αὐτοῖς τὰς Μηδικὰς στολὰς καὶ τότε πρῶτον []έρσαι 
Ν ,7ὔ ᾿ς [2 ’ὔ 4 

Μηδικὴν στολὴν ἐνέδυσαν" διαδιδούς τε ἅμα τάδε ἐλεγεν 
“Ὁ Α͂ ἥ Ν, , Ν “ ΄σ 

αὐτοῖς ὅτι ἐλάσαι βούλοιτο εἰς τὰ τεμένη τὰ τοῖς θεοῖς 
, ἴω Ξ, 53 ,, 

«ἐξηρημένα καὶ θῦσαι μετ᾽ ἐκείνων. ἸΠάρεστε οὖν, ἐφη, 
Ἁ Γ. ,7ὔ ΄“- ΄- ’ὔ Ν 

ἐπὶ τὰς θύρας κοσμηθέντες ταῖς στολαῖς ταῦταις πρὶν 
Ψ ᾽ , Ν ͵ ς ἊἋ δοτπρῇ Α 
ἥλιον ἀνατελλειν, καὶ καθίστασθε ὡς ἂν ὑμῖν Φερ αὐ- 
λας ὁ Πέρσης ἐξαγγείλῃ παρ᾽ ἐμοῦ" καὶ ἐπειδὰν, ἔφη, ἐγὼ 
ἡγῶμαι, ἕπεσθε ἐν τῇ ῥηθείσῃ χώρᾳ. ἢν δ᾽ ἄρα τινὶ δοκῇ 
ὑμῶν ἄλλῃ κάλλιον εἶναι ἢ ὡς ἂν νῦν ἐλαύνωμεν, ἐπειδὰν 

Ψ» ΒΥ ’ σ Χ ΩΝ ΄ Ν 

πάλιν ἔλθωμεν, διδασκέτω με’ ὅπῃ γὰρ ἂν καλλιστον καὶ 
"ὕὔ ΄- “ 53 ᾽ ΄ ΄σι 7 

ἄριστον ὑμῖν δοκῇ εἶναι, ταύτῃ ἕκαστα δεῖ καταστησα- 
Ἃ σι ’ὔ Ν "4 

3σθαι. ἐπεὶ δὲ τοῖς κρατίστοις διέδωκε τὰς καλλίστας [3] 
ἈΝ 3 ζ΄ Χ . » Ἁ μὴ ἤ 

στολὰς, ἐξέφερε δὴ καὶ ἄλλας Μηδικὰς στολὰς, παμπόλ- 
ἈΝ 7 ᾿ Ἷ 2, Ἷ 

λας γὰρ παρεσκευάσατο, οὐδὲν φειδόμενος οὔτε πορφυρί- 
δὼν οὔτε ὀρφνίνων οὔτε φοινικίδων. οὔτε καρυκίνων ἱμα- 

’ὔ 

τίων" νείμας, δὲ τούτων τὸ μέρος ἑκάστῳ τῶν ἡγεμόνων 
ἐκέλευσεν αὐτοὺς τούτοις κοσμεῖν τοὺς αὑτῶν φίλους, 
“ »᾽7 » ΄“ ΄“ “ , 

φὥσπερ, ἐφη, ἔγω ὑμᾶς κοσμῶ. καί τις τῶν παρόντων 
Ξ, ὔ 3. ΕΥ̓Ν Χ Ἀ 53 - 5, Υ͂ ’ «ε » 

ἐπήρετο αὐτὸν, Συ δε, ὦ Κῦρε, ἐφη, πότε κοσμήσει; ὁ ὃ 
Ἁ “ ΒΩ - “ » Ἶ “ 

ἀπεκρίνατο, Οὐ γὰρ νῦν, ἔφη, δοκῶ ὑμῖν αὐτὸς κοσμεῖ- 
σι ΄σο ᾿ ΒΩ Οὃ ἥς σ΄. Ἁ 

σθαι ὑμᾶς κοσμῶν ; ἀμέλει, ἔφη, ἣν δύνωμαι ὑμᾶς τοὺς 
ζῸ ΄-“- ΕΝ »ὔ ΤΑ Χ 

φίλους εὖ ποιεῖν, ὁποίαν ἂν ἔχων τυγχάνω στολὴν, ἐν 
ἿᾺ Ν ΄σ σ“ ΣΝ « ι ᾽ “ 

5ταύτῃ καλὸς φανοῦμαι. οὕτω δὴ οἱ μὲν ἀπελθόντες μετα- [3] 

αὐτὸν Α.(α. ἑαυτὸν Ὦ. τῶν οἵη. 1). συμμάχων οἵη. Α.α. διαδι- 
δούς] διδούς 1). βουλήσοιτο 1). 5. ἔφη] αὔριον 1). καθίστατε Α.α. 
ἐξαγγέλλῃ Α.Μ. ἐξαγγέλλειν α. ἢ 5. εἰν Υ. ἐξαγγέλῃ Ι,. καὶ οἴη. }Ὁ. 
ἔπεσθαι (ἀ. σΟΥΓ. 5... Υ΄. ἐὰν Ὦ. τινὶ μοϑύ δοκῇ ῃ. δοκεῖ ἃ. νῦν 
ἐλαύνωμεν] δύνη ἐλαύνωμαι Α.Ε. ρζτ. [ογίαΒ56 ΡΥῸ νυνί. ἐμὲ ;. ἡμῖν Ανα: 
δοκεῖ Α.}).(. δοκῇ ροβί ἂν Μ. 
της. 1). ὀρφανίνων Ἀ. 
Α.Β. οοὐγν. )}.α. νῦν οτη. 0. 

1. ἄλλων] συμμάχων Θσοτητηθηάαεπί 
8,1, 6; 5,10. ΝΙ5ὶ ᾿πα]ϊάθιῃ ἡ ποίη, 
αἴ 5. 

2. αὔριον 6Χ 5. . 
. ὀρφνίνων] Οοηΐ. δὰ Ῥο]]ΟΘ 7 7 

6: Τὰ δὲ μέλανα ἱμάτια ὄρφνινα ἐκά- 
λουν. ΜΙχίμπι) 6χ ΤΌΡΤΟ, 4100 οὗ Πῖστο 
ΘΟΠΊθιιΒ.15 ΘΟ]ΟΥΘΙΏ, Ὁ] ἰϑιηθηῃ η]- 
σγθᾶο ρῥγϑναϊθαῖ, ἀοςοοί Ρ]αίοηβ ΤῚ- 
τηερβ ἢ. 68 (. Οὐοηΐ. οὔϊδιη Ατὐ]βίο- 

αὐτῶν ῃ. α. 

ἂν οτὰ. Ὦ. 

8. στολὰς] ὅρα τὴν τοῦ κύρου ἐξέλασιν 
4. κοσμήσει Ἐ. γργ. Ἐαρβδηι 
καλῶς Α.10). σοΥΥ. 50. 

[6165 46 (ὐο]οτῖθιιβ 6.2. 5ΟΗΝ, 
καρυκίνων) Α καρύκη; 4αδτη αἱματώ- 

δὴ τὴν χρόαν ἈΔΌΘΓΘ αἷὐ ΕἸΓΟ ΔΚ 1Π 
ΟἸοββασῖο. Βγοάδοιβ οἱ (ὐδιμθυδυῖαβ ἃ 
καρύοις (ἀοΥναγ 6 τη] δ ηΐ οἵ βϑπιβ 
ΘΟΪΟΡῚΒ νἹ 118 ΟὈΒΟΌΧΙΟΥΙΒ 86 Πὶρτδη 15 
Ἰηογρτοίατι. ΘΟΗΝ. Μαεῖ]ο. Ν. Τη68. 
Βίθρῃ. Ηξδθς δαΐθιη σοτηρι]δπ5 ΓΤ Ζοῖ- 
2685 Ηϊβί. 2, 654-- ́ ]κγο Ποῦ καλῶς 
ΒΊΑ. 
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Ἄ 7 δ. ,7ὔ ΄- “ « ἃ 

πεμπόμενοι τοὺς φίλους ἐκόσμουν ταῖς στολαῖς. ὁ δὲ 
΄σι 7 ΤᾺ Ν “ σι Ν 

Κῦρος νομίζων Φεραύλαν τὸν ἐκ τῶν δημοτῶν καὶ συνετὸν 
3 Ν , κι “- 

εἰναι καὶ φιλόκαλον καὶ εὔτακτον καὶ τοῦ χαρίζεσθαι αὐτῷ 
» » ἴω 7 σ΄ σ΄ δ ἘΠ 

οὐκ ἀμελῆ, ὃς ποτε καὶ περὶ τοῦ τιμᾶσθαι ἕκαστον κατὰ 
Ν ᾽ , “- σ΄ ο ᾽ὔ ’ 

τὴν ἀξίαν συνεῖπε, τοῦτον δὴ καλέσας συνεβουλεύετο 
» ΄ “ ὅν ΄- Ά 2 77 ΄“ ΄“ Ἂ 

αὐτῷ πῶς ἂν τοῖς μὲν εὔνοις κάλλιστα ἰδεῖν ποιοῖτο τὴν 
»5-. 7 - Ἁ ,ὔ Ψ Ν , 

6 ἐξέλασιν, τοῖς δὲ δυσμενέσι φοβερώτατα. ἐπεὶ δὲ σκοπούν- 
» “ Ν 7 Ν ’ὔ 

τοιν αὐτοῖν ταὐτὰ συνέδοξεν, ἐκέλευσε τὸν Φεραύλαν ἐπι- 
ΜᾺ Χ Ο ΄ 3, »»7 “ 

μεληθῆναι ὅπως ἂν οὕτω γένηται αὔριον ἡ ἐξέλασις ὥσπερ. 
ὃ ἕξ ἊἌ “- Ὑ' Π}} δὲ ,΄ ΘᾺ ΟΝ “ ῇ 
ἐδοξε καλῶς ἐχειν. ἰρηκα δὲ, ἐφη, ἐγὼ πάντας πεί- 

Ἷ ἴω » “ ῃ, ν “Δ 

θεσθαί σοι περὶ τῆς ἐν τῇ ἐξελάσει τάξεως" ὅπως δ᾽ ἂν 
[χά ,ὔ ’ 3 ’, Υ͂ Ν γ΄ 

ἥδιον παραγγέλλοντος σου ἀκούωσι, φέρε λαβὼν, ἐφη, 
΄σ ἃ ΄ “ ’ εξ  - ἴων 

χιτῶνας μὲν τουτουσὶ τοῖς τῶν δορυφόρων ἡγεμόσι, κασᾶς 
᾿Ὶ ’ὔ’ Ἁ σι σ΄ «ς ͵ὕ] « “ Ν 

δὲ τοῦσδε τοὺς ἐφιππίους τοῖς τῶν ἱππέων ἡγεμόσι δὸς, 
Ν ΄“- ; σι « 7 , - 

7 καὶ τῶν ἁρμάτων τοῖς ἡγεμόσιν ἄλλους τούσδε χιτῶνας. ὃ 
Ἁ Ν » νν ε «ς ᾽ » ἌΟ ἐν 3... δὴν 

μὲν δὴ ἔφερε λαβών’ οἱ δὲ ἡγεμόνες ἐπεὶ ἰδοιεν αὐτὸν, 
5, ᾽ὔ Χ ΄ “ ,ὔ ς ἴ Ν Εν 
ἔλεγον, Μέγας δὴ σύγε, ὦ Φεραῦλα, ὁπότε γε καὶ ἡμίν 

7 ἃ “ 7 ον 

τάξεις ἃ ἂν δέῃ ποιεῖν. Οὐ μᾶ Δί᾽, ἐφη ὁ Φεραύλας, οὐ 
Ζ 2, 

μόνον γε, ὡς ἔοικεν, ἀλλὰ καὶ σκευοφορήσω: νῦν γοῦν 
, , , -“ ΧΝ Ἁ Ν Ν Ἁ 5᾽ Χ , 

φέρω τὠδε δυο κασᾶ, τὸν μὲν σοὶ, τὸν δὲ ἄλλῳ σὺ μεέν- 
΄, Ν᾽ ξ , ᾿ 5 ’, Χ « ᾿ 

8τοι τούτων λαβὲ ὁπότερον βούλει. ἐκ τούτου δὴ ὁ μεν 
Ζ, Χ “- - Ν 7 » ’, ϑιΝ , 

λαμβάνων τὸν κασᾶν τοῦ μὲν φθόνου ἐπελέληστο, εὐθὺς δὲ 
εβουλεύ ὑτῷ ὁπό λαμβάνοι: ὁ δὲ συμβου συνεβουλεύετο αὐτῷ ὁπότερον λαμβανοι" ὃ υμβου- 

[4] 

τς ἜΜΗΙ τῶν Ὁ). αὐτῷ ἑαυτῷ 10. ἀμελῆ] ἠμέλει Α. ἀμελεῖν ἃ. 
ὅς] ὥ κατὰξίαν (819) Ὁ. ὡς κάλλιστα ποιοῖτο 1). 6. αὐτοῖν 
ΟΠ]. ἕῳ τ᾽ αὐτὰ Δ, ταῦτα 1). τὰ αὐτὰ Β.α. ἐκέλευε Ὁ. ἡ οτι. Ὁ. 
ἤ" οπι. Α.. ροϑὺ ἐγὼ ἃ, (.. τῃρ- Τ΄ δ᾽ οἵη. Α.α. 5.ν.1. σοῦ παραγγ. 

ἀκούσωσι 1). ἔφη χιτῶνας οπ]. Α.6. πτηρ΄. Υ΄. μὲν οτῃ. Δ.α. 
τουτοσὶ . κασᾶς] ΤΑΌΥΙ καλέσας. ΟὐΥτοχὶ Βτοάξοιι. τούσδε οτη. 
Α.α, ΠΠΣΙΑ, Α.α. 
δὲ καὶ Ὁ. 
ἴσα Α.(. ρε. τάσσεις Β.. 8.ν. 
οὖν α. φερέτω 1). 
σοι] τοι Α.Ο. Ργ. 
Ταῦνι λάβε. βούλη 1). σοτγ. 
συνεβουλεύσατο 1). συνεβούλευτο (Ὁ. 

5. ποτε) 2, 3: ἢ. 

ὅ. κασᾶς] Ῥ υς .08:; Κάσσας δὲ 
ἱππικοὺς Ξενοφῶν εἴρηκεν ἐν τῇ Παι- 
δείᾳ᾽ οἱ δ᾽ εἰσὶν ἐσθῆτες εἰλιταί (πιλη- 
ταί). δα] πηάαβιιβ Ἰχογοι. Ρ]Ίη. Ρ. 678, 
τδ] αν κασᾶς, διοίουο. ΑΙΌΔΩΙΟ ἢ. 24, 
12: Τὸ μέντοι κασῆς τὸ πιλωτὸν ἱμά- 

ἡγεμόσι--- τοῖς οἵη. Δ... πηρ.. Γ. 
η. δὴ ἔφερε] διέφερε α. 

συσκευοφορήσω [).(. 8. ν.1 
δύω Δ.α. 

τὸν δὲ-- τούτων οηγ. Δ.(α. τηρ.1.. 11 τοῦτον. 

δὸς καὶ] δὸς 
τάξεις ἃ] τὰ 

γοῦν] 
τὸν] τῶν Δ.Ὁ. ρτ. 

λαβὲ] 
κάσαν Δ.Ε., 

σύγε] σὺ ἃ. 

κάσα Δ.. 

8, μὲν ὁπ. Ὁ). 

τιον περισπᾶται. ΟῊΝ, Αρδίπαγο!- 
ἦ68 ῬΒΟΙΙ Β10]. ςοά. 280, Ρ. 445» 834: 
Στολὰς αὐτοῖς τε καὶ τοῖς ἵπποις ἀνέ- 
δωκε πιλητὰς, ἃς οἱ κατὰ τὴν χώραν 
ἐκείνην, προσαγορεύουσι κάσας, ὥστε 
πᾶν κρύπτειν τὸ σῶμα πλὴν τῶν ὀφθαλ- 
μῶν. 
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λεύσας ἂν ὁπότερος βελτίων εἴη καὶ εἰπὼν, Ἢν μου κατη- 
γορήσῃς ὅτι αἵρεσίν σοι ἔδωκα, εἰς αὖθις ὅταν διακονῶ, 
ἑτέρῳ “μοι χρήσει διακόνῳ, ὁ μὲν δὴ Φεραύλας οὕτω δια- 
δοὺς ἡ ῇ ἐτάχθη εὐθὺς ἐπεμέλετο τῶν εἰς τὴν ἐξέλασιν ὅπως 
ὡς κάλλιστα ἕκαστα ἕξει. 
᾿ς ὦ, ἐς ς τὰ δ τῆν, ΔΌΣ ν 
νίκα ὃ ἡ ὑστεραία ἧκε, καθαρὰ μὲν ἦν πᾶντα πρὸ [5] 

ἡμέρας, στοῖχοι δὲ εἱστήκεσαν ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς ὁδοῦ, 
ὥσπερ, καὶ νῦν ἔτι ἵστανται ἢ ἂν βασιλεὺς μέλλῃ ἐλαύ- 

νειν ὧν ἐντὸς οὐδενὶ ἐστιν εἰσιέναι τῶν μὴ τετιμημένων" 
μαστιγοφύροι δὲ καθέστασαν οἱ ἔπαιον, εἴ τις ἐνοχλοίη. 
ἕστασαν δὲ πρῶτον μὲν τῶν δορυφόρων εἰς τετρακισχι- 
λίους ἔμπροσθεν τῶν πυλῶν εἰς τέτταρας, δισχίλιοι δ᾽ ἑκα- 

ιοτέρωθεν τῶν πυλῶν. καὶ οἱ ἱππεῖς δὲ πάντες παρῆσαν 
καταβεβηκότες ἀπὸ τῶν ἵππων, καὶ διειρκότες τὰς χεῖρας 
διὰ τῶν κανδύων, ὥσπερ καὶ νῦν ἔτι διείρουσιν, ὅταν ὁρᾷ 
βασιλεύς. ἕστασαν δὲ Πέρσαι μὲν ἐκ δεξιᾶς, οἱ δὲ ἄλλοι 
σύμμαχοι ἐξ ἀριστερᾶς τῆς ὁδοῦ, καὶ τὰ ἅρματα ὡσαύτως 

τι τὰ ἡμίσεα ἑκατέρωθεν. ἐπεὶ δ᾽ ἀνεπετάννυντο αἱ τοῦ βασι- 
λείου πύλαι, πρῶτον μὲν ἤγοντο τῷ Διὶ ταῦροι πάγκαλοι 
εἰς τέτταρας καὶ οἷς τῶν ἄλλων θεῶν οἱ μάγοι ἐξηγοῦντο" 
πολὺ γὰρ οἴονται Πέρσαι χρῆναι τοῖς περὶ τοὺς θεοὺς μᾶλ-. 

τῷ λον τεχνίταις χρῆσθαι ἢ περὶ τἄλλα. μετὰ δὲ τοὺς βοῦς 

φ 

[6] 

ὁπότερον Α.Ο. ΡΥ. ἑτέρῳ] ἐνῷ νε] ἐρῷ Ὁ. μοι ροβύ χρήσῃ Α. ΤΑΌΥ] χρήσῃ. 
διαδιδοὺς Π.α., ἐπεμελεῖτο Α.Ὁ. κάλλιστα ἕκαστα] κάλιστα ἢ. ἐἔξοι Α. 
9. ἥ οὐη. ἃ. καθαρὰ μὲν ἦν] καθηράμενοι Α.α. στίχοι Α.α. ἑστήκεσαν 
Α.Ὁ. ΠΟΥ. 8. ν. Τ΄ ἔτι ΟΤΏ. μέλλει Ὁ. οὐδέν Ε. ργ. ἔστασαν 
Α.}. ἔμπροσθεν] δὲ δαα. Α.α. τέτταρας] τταρας Ε.., 58α τε 5. ν΄. Τ᾿ 
10. καὶ οπῃ. Ὁ. ἱππῆς 1). σΟΥΥ., ΡΥ. ἱππεῖς. διειρκότες Ρ. διηρκότες Α.Ὦ. 
ΟΟΥ̓Γ.», 4] ΡΥ. διηρκόντες, Ε. διείρουσιν Ῥ. διειροῦσιν Α.}).Ὁ. ἔστασαν 

. Ὁ. ἅρματα] δὲ τἀ 4. Ὁ. ὡς αὕτως Ὁ. ἡμίσεα] ι εἴ ε ἴῃ 11. 1. 
11. πάγγαλοι ἃ. πάγκαλλοι Ε. οἷς] τοῖς Α.α. τῶν ἄλλων] ἄλλοις 10, 
θεοῖς α. πολλοὶ Α.6Ο. 

8, ὁ μὲν---ἐτάχθη ΔΌ65586 ἀΘὈΘθαηΐ, 
αατππὶ σορία 11}18 ὁ δὲ συμβουλεύσας 
ΟΥ̓ΔΙΪΟ Δ ϑοϊνδίιι" ΡῈῚ ἐπεμέλετο. ὃ'1- 
ΤῊ116 Δηδοο]αΐπουι 8, 2, 24. 

9. στοῖχοι] ΤΉας, 2. 47: Διῆγον διὰ 
δυοῖν στοίχοιν ὁπλιτῶν ἑκατέρωθεν πα- 
ρατεταγμένων. 

εἰς τέτταρας  ΠΙΟἰΓαΓ πὸ 5. 11 46 
δα τααϊπ6, Υ. δαΐθιῃ ἀ6 ἢϊ5 ἀοευρῃο- 
ΙΒ 8.15. 

1Ο. διειρκότες] Ηοο ἀϊοϊί, ᾿ῃ ο8η- 
αγαϑ πηδηϊι8 ᾿ΠΒΘΙἼΪΒ56. 605 ἰῃ ΠΠ|08 
ΤῸΧ ΟΟἸ1105 ΠΟ] ΙοΙοραί, Η, τ. 2,11,8: 

Κῦρος ἀπέκτεινεν Αὐτοβοισάκην καὶ Μι- 
τραῖον, υἱεῖς ὄντας τῆς Δαρειαίου ἀδελ- 
φῆς τῆς τοῦ Ξέρξου τοῦ Δαρείου πα- 
τρὸς, ὅτι αὐτῷ ἀπαντῶντες οὐ διέωσαν 
διὰ τῆς κόρης τὰς χεῖρας, ὃ ποιοῦσι βα- 
σιλεῖ μόνον' ἧ δὲ κόρη ἐστὶ μακρότερον 
ἢ χειρὶς, ἐν ἡ τὴν χεῖρα ἔχων οὐδὲν ἃ αν 

δύναιτο ποιῆσαι. Ἡ ΟΤΟΗ. Υ. ε4 5. 14. 
11. ταῦροι] Οοηΐ. ΜδοΟΙΟΌΙΙ ϑαίασῃ. 

3,10. ϑρδῃποιη. δα (Δ]][πη. ΑΡ0]]. 70. 
ΒΟΉΝ, [Κοὺ Ῥογίεσ δᾶ 5. 12 οἷΐ. ῥ. 
δ95ι 

εἰς τέτταρας] Ν. δα 8.9. 
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ἵπποι ἤγοντο θῦμα τῷ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ἹΝ5Τ. ΟΥ̓ΒῚ 

Ἡλίῳ’ μετὰ δὲ τούτους ἐξήγετο 
ἅρμα λευκὸν χρυσόζυγον ἐ ἐστεμμένον Διὸς ἱερόν: μετὰ δὲ 
τοῦτο Ἡλίου ἅρμα λευκὸν, καὶ τοῦτο ἐστεμμένον ὥσπερ 

τὸ πρόσθεν: μετὰ δὲ τοῦτο ἄλλο τρίτον ἅρμα ἐξήγετο, 
φοινικίσι καταπεπταμένοι οἱ ἵπποι; καὶ πῦρ ὄπισθεν αὐτοῦ 

ι3 ἐπ᾽ ἐσχάρας μεγάλης ἄνδρες εἵποντο φέροντες. ἐπὶ δὲ τού- 
τοις ἤδη αὐτὸς ἐκ τῶν πυλῶν προυφαίνετο ὁ Κῦρος ἐφ᾽ 
ἅρματος ὀρθὴν ἔχων τὴν τιάραν καὶ χιτῶνα πορφυροῦν 

12. θύματα Ὁ. 
Θϑύ ἃ ΟΟΥΥ., δ τηρ΄. ἡλίου. 

12. ἵπποι] [)6 6418 5011 1τγΠ0 8015 
ΔρΡραα ΡοΥβαβ 8]]ᾶ8απθ σρηΐθβ Ποιοῦο- 
ἴ.5 1. ΟΧΙΓ., Ονιά. αδί. 1, 285, Χρηῃ, 
ἍΠΕΡ. 2: 5» 24; 55. γαθο 1; Ὁ. Π19, 
Ῥαιβδῃ. 3, 20, 4. πϑύϊη.1,1ο. ΖΕΌΝ, 

ἅρμα λευκὸν Διὸς ἱερὸν] (ὑΥγτι8 
6415. 1015 Ἰαποίαβ δῦ θὔαπη ἂρπᾶ 
Ουτγάστῃ 2, 5, εἰ Ηεογοαοίσμη 7, 40, ἴῃ 
ΧοΥχὶβ οχὶπι 6 σαγαιθιιβ, ὉΌΠῚ ΟΟΥΓᾺΒ 
ψονὶβ ΘοἰοΟ] υΟἽ5 ΧΟΥΧΘΟΠῚ 1η ΘΧχογοῖϊία 
ΡῬυϑοθαιϊς. ΒΟῊΝ, ἔατ. ῬΠοβη. 178 : 
ος ἅρμα λευκὸν ἡνιοστροφεῖ βεβώς. 
ΠΙΟΟΟΥ. 14, 44: Λευκὸν τέθριππον" 
117: ᾿Επὶ λευκοῦ τεθρίππου. ΙΓ] 
᾿γποϑίαβ δα (8}11π|. 18. 112. 

Ἡλίου ἅρμα] ΗοΒΥ ΟΠ 85 : ᾿Αστέρων 
τέθριππος, τὸ ἅρμα ἡλίου, Ὠ151 4110 ρ61- 
πηρ8΄. ΞΟΗ͂Ν. )΄ο ΟἾγυβ. Οὗ. 96, 
ΝΟ]. 2, Ρ. 92: Ἕτερος δὲ μῦθος ἐν ἀ- 
πορρήτοις τελεταῖς ὑπὸ μάγων ἀνδρῶν 
ᾷδεται θαυμαζόμενος, οἵ τὸν θεὸν τοῦτον 
ὑμνοῦσιν ὡς τέλειόν τε καὶ πρῶτον ἡνί- 
οχον τοῦ τελειοτάτου ἅρματος. τὸ γὰρ 
Ἡλίου ἅρμα νεώτερόν φασιν εἶναι πρὸς 
ἐκεῖνο “κρινόμενον, φανερὸν. δὲ τοῖς πολ- 
λοῖς, ἃ ἅτε προδήλου γιγνομένης τῆς φο- 
ρᾶς. ὅθεν κοινῆς φήμης τυγχάνειν, ὡς 
ἔοικεν, ἀπὸ πρώτων σχεδόν τι ποιητῶν 
ἀνατολὰς καὶ δύσεις ἑ ἑκάστοτε λεγόντων 
κατὰ ταὐτὰ πάντων ἐξηγουμένων ζευ- 
γνυμένους τε τοὺς ἵππους καὶ τὸν Ἥλιον 
αὐτὸν ἐπιβαίνοντα τοῦ δίφρου. Εὖ ροϑί 
811ἃ 46 ᾿ΠΔΡῚ85 ῬΘΥΒΆΡΆΤΩ : ᾿Ἐκεῖνοι δὲ 
τά τε ἄλλα “δρῶσι κατὰ λόγους ἱεροὺς 
καὶ δὴ τῷ Διὶ τρέφουσιν ἅρμα Νισαίων 
ἵππων" οἱ δέ εἰσι κάλλιστοι καὶ μέγιστοι 
τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν᾽ τῷ δέ γε Ἡλίῳ 
ἕνα ἵππον. Ουο ἀδ τῖδιι πιαΐία δαάιν 
ἴῃ Βα η 1} 118. 

πῦρ] Πετγοάου. 2» τό: Πέρσαι θεὸν 

νομίζουσι εἶναι τὸ πῦρ. ϑεα ἴῃ Πᾶς 
Ροπηρᾶ ἰρηθιη ΠΟΠ ἰδ 18 ΠῚ ἄδιιτ {γὰ- 
“πού ορ᾿παίαθ. Κον Ῥογίοι Ἵ γαυοία 

δὲ τοῦτο ἡλίου] δὲ τὸ Α.Ὁ. ρτ΄., (α] δὲ 5. το, Οα]τ8 δΟσΘηδ5 
δὲ τῇ τ88. οἱ 11. 1). 12. τούτοις] τοῖς Α.(. 

“ἦη, Ἑοϑογία, Ῥογϑβῖα οἷς. ν᾿]. 1, Ρ. 5ύ8: 
“1 νψοῦ]α ἄδθη ᾿Ὁ ργοθ 16 ΓΠπδΐ θη 
[πΠ6 τηοπιηΐδ!- Δ] γ8. ΟΥ̓ ΟἴΠΘΥ ΠΙΡῊ 
ῬΙάσΘΒ. ὑΕΥΘ ΟΡΘἢ ἴο {Π6 811, 885. {Π6Ὺ 
ΘΟΥΓΔΙΗΪΥ ὑοῦ Ὲ ἴῃ {Π6 {1π|6 οἵ ΟΥτιι8, 
{πΠαὖ [π6 Βδογβα ἢγβ νγὰβ ποῦ δὴ οδ]βοΐ 
οἵ δἀογδίοῃ ἴῃ 156], Ὀὰὺ ΟΗΪΥ οοη- 
ΒΙ:ἀογθα ΠΟΙΥῪ ἃ5. 8 δἱβπηθηΐ ἢγϑί Κιη- 
αἸοα Ὅγ {Π6 81π, δπα ὈΥ ψοβ6 σοη- 
ΒΌΠΠΙΠΡ ΔΡΌΠΟΥ [ῃ6 Β8ου ῆσθβ ΘΓ 
οἴδονθα ἰο [πα΄ οΥΌ, οΟΥ τΤαΐμου [0 {Π6 
Τινιηθ [πἰ6] Πρσθηςοθ 1 σοηίαϊπθα, [|ἢ 
{Π15 νίονν ννο Ππα {πὸ το θοσπα ἴο {Π6 
ΒΔΟΙΊΠΟΙΔΙ] Δ] [8 Υ5 1Ὲ {Π6 ΡΓΟΘΘΒΒΙΟΠΒ ΤΘ- 
οογαοα Ὀγ Χρη. ἴῃ {Ππ6 δἰσθτἢ ῬοοΙς οὗ 
1η6 ὕγιορ. Βυΐ ννῇθῃ Ζογοαδβίεδν (οσ 
ΖεΡα 50) ργθίθη θα το Ὀτηρ' {π6 58- 
οΥΘα ἤδιπο αἰτοῦ ἔγοτη ὑπ ῬΈβθποα οὗ 
αοάα, ὕπο ννῃδῦ ννὰβ Ὀθίογθ ΟὨΪΥ β8η6- 
{|64, Ὀδοαῖηθ αἰϊνηθ,᾽ οἷο. Οὐοπί. 
ΟΠμαγάϊη Κοόοψασοδ θη, ῬοΥ86, νο]. 8, Ρ. 
267 δα ᾿ππρΡῚ 65 ἴῃ ΤΠ] η18 ῬΘΥΒΘΡΟΪΙΒ 
Ἰηνϑηΐδ8. 

ἐσχάρας] ΑἸΐανῖα νοσαῦ (ὑυγίπι8 1. ς.» 
[οου]ο5 Αὐηπηϊδητι5 25, 6, Ὁ] 46 ἸΡῺῊΪ 
Ῥουβασιιπη 58 0γῸ, 40] ΡΥ θυ ΠῈ0Π- 
ἄδτη Αβϑ᾽δῦ!οῖβ γορῖθαβ. 5ΟΗΝ. 

12. ὀρθὴν] Ουΐρρθ τϑχ. ΑΔ}. 2, 5, 
28 Τὴν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τιάραν βασι- 
λεῖ μόνῳ ἔξεστιν ὀρθὴν ἔχειν. ΗΝ. 
ΤΠ] ἀϊείπμη ἀθ ἴογπια {Ἰᾶτοθ, 46. δ 
ἀἸββουῖ κου Ῥοτίου 1]. τποῦο οἷΐ. Ρ. ύος 
5. 10 ΟἾγνυβ. Οὐ. 14; νΟ]. 1,Ρ. 444: 
Ὃ Περσῶν βασιλεὺς ὃ ὅπως μὲν ἕξει μό- 
νος ὀρθὴν τὴν. τιάραν ἐφρόντιζε καὶ εἴ 
τις ἄλλος τοῦτο ἐποίησεν, εὐθὺς ἐκέ- 
λευσεν ἀποθνήσκειν αὐτὸν, ὡς οὐκ ἐνὸν 

οὐδὲ συμφέρον ἐν τοσαύταις μυριάσιν 

ἀνθρώπων δύο εἶναι φοροῦντας τιάρας 
ὀρθάς κι τ. ὰλ, Λυγίδῃ. ΛΠΔΡ. ΠΡΟΣ 
Ἤγγελλον Βῆσσον τὴν τε τιάραν ὀρθὴν 
ἔχειν καὶ τὴν Περσικὴν στολὴν φοροῦν- 

τα Ἀρταξέρξην τε καλεῖσθαι ἀντὶ Βήσ- 

[7] 
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μεσόλευκον, ἄλλῳ δ᾽ οὐκ ἔξεστι μεσόλευκον ἔχειν, καὶ 
περὶ τοῖς σκέλεσιν ἀναξυρίδας ὑσγινοβαφεῖς, καὶ κάνδυν 
ὁλοπόρφυρον. εἶχε δὲ καὶ διάδημα περὶ τῇ τιάρᾳ' καὶ οἱ 
συγγενεῖς δὲ αὐτοῦ τὸ αὐτὸ δὴ τοῦτο σημεῖον εἶχον, καὶ 

"4 νῦν τὸ αὐτὸ τοῦτο ἔχουσι. τὰς δὲ χεῖρας ἔξω τῶν χειρί- 
δων εἶχε. παρωχεῖτο δὲ αὐτῷ ἡνίοχος μέγας μὲν, μείων δ᾽ 
ἐκείνου εἴτε καὶ τῷ ὄντι εἴτε καὶ ὁπωσοῦν" μείζων δ᾽ ἐφάνη 
πολὺ Κῦρος. ἰδόντες δὲ πάντες προσεκύνησαν, εἴτε καὶ 
ἄρξαι τινὲς κεκελευσμένοι εἴτε καὶ ἐκπλαγέντες τῇ παρα- 
σκευῇ καὶ τῷ δόξαι μέγαν τε καὶ καλὸν φανῆναι τὸν Κῦ- 

Ι ρον. πρόσθεν δὲ Ἰ]ερσῶν οὐδεὶς Κῦρον προσεκύνει. ἐπεὶ 
δὲ προΐει τὸ τοῦ Κύρου ἅρμα, προηγοῦντο μὲν οἱ τετρα- 
κισχίλιοι δορυφόροι, παρείποντο δὲ οἱ δισχίλιοι ἑκατέρωθεν 
τοῦ ἅρματος" ἐφείποντο δὲ οἱ περὶ αὐτὸν σκηπτοῦχοι ἐφ᾽ 

[δ] 

βυσσινοβαφεῖς ΔΑ. 
48 δὴ οτῃ. Ὁ. 
ἐπειδὴ δὲ 1). ἐπειδὴ α. 

σου καὶ βασιλέα φάσκειν εἶναι τῆς ᾿Α- 
σίας. Οὐοπί. Ατϊδίορῃ. Ἂν. 487, 40- 
Β6Ρἢ. Δηΐ. πᾶ. 20, 2, 2 

μεσόλευκον] Οὐγῦϊιβ 2, 53, 28, τὰπη]- 
ΘΔ ΡῬΙΠΡΌΓ͵ΘΔΠΊ, οτι] τηθαϊιπη Δ] θτιτα 
Ἰηὐοχύαπη οὐ. Ρ]υΐαγομιιβ ΑἸθχ. Ὁ. 
51, διάλευκον ΑἸΧΙ ; ῬΓΟΡΙΟ ΠΟΙΏΪΏΘ 
σάραπιν ἨοΒΥΟΠΙὰ5 οὐ ῬΟΙ]χ 7, 61. 
ΞΟΗΝ, Ιοάογ. 17. 77. 46 ΑἸοχϑη- 
ατὸ : Τό τε Περσικὸν διάδημα περιέθετο 
καὶ τὸν διάλευκον ἐνεδύσατο χιτῶνα καὶ 
τὴν Περσικὴν ζώνην καὶ τἄλλα πλὴν 
τῶν ἀναξυρίδων καὶ τοῦ κάνδυος. Υ.. 
Μά]]ογ. δα ἔναρτη. Οἰθβίθ Ρ. 72; ἢ. 42. 

ἄλλῳ δ᾽ οὐκ ἔξεστι] ““Ἰ)ου Ό]6885 πὸ 
οὔμου Ὁπᾶπ 0Π6 βονθυθιρτι ῬΘΥΒΟΠΆΡῸ : 
Ῥϑοδιιβα τὐὐτέο νγαὰβ βδοτϑᾶ ἴο [ῃ68 80} ; 
8 πη ἢδ ἀογινθα [185 ἀθβοθηῦ ἔγοτῃ {παῖ 
ΟΥΌ.᾽ Καὶ Ρογσΐίθ, ρ. 555- 

ὑσγινοβαφεῖς] Ὀδ8 ὨΥΒΡΊΠΟ ΘΟ]ΟΓΘ 8 
ΘΟΟΘΟΙΠΟ ΡαΓΡυγθοααθ 8. ΤΎΤΙΟ πηϊχίο, 
οὐ αἸεΐο δῷ ὕσγη πογθα ΠἸΠρΘΠ 6185 1818 
Δα ΘΥ 5011{8, νἱτὶ ἀοοῦ δα Β]1η1} 0. 
6. 41. ΟΗΝ, 

κάνδυν] ῬΑ] Οὐχί αἸοϊ. 
5ΟΌΗΝ, ΤᾺ: ἀ86: τονου Ζ: 

διάδημα] Οαγίτδ 3, 3910: ΟἸαδττη 
Ῥουβϑθ ΤΟΊ ΠΊ ΟΔΡΙΌ5 νοσᾶραπῦ 1η- 
βίσῃθ: δος οοστ]θα ἴαβοῖα 8100 418- 
ποία αἰγοσσαιθαί. ΒΟΉΝ. θΟΘπδιῃ 
Αὐτῖδη. Απδῦ. 4. 7. κίδαριν Περσικὴν 
νοςϑδῦ, Πιοάοτιιβ 17. 77. Περσικὸν διά- 

κυσσινοβαφεῖς α. 
14. χειρίδων] θυ 5. χει α. τ. 

ἐφείποντο---τριακοσίους ΟΠ. Α.α. 

κάνδυν ὁλ. ῬΟΙΙῸΧ 7, 63, οἱ ὁλ. 1ο, 
ἐφαίνετο 1). 15. 

δημα αἰαῖ. ΠΤΟΗ. 

14. χειρίδων] Ῥδΐγαθο 15. Ρ. 7234: 
ῬοΊβ18 δβϑιρῃαΐῖ χιτῶνα χειριδωτὸν δι- 
πλοῦν ἕως γόνατος, Ἰία τι ὑπενδύτης 
(1 6 ΟΣ) 510 Δ]|0118, ΒΌΡΘΙΙΟΥ νἹΟ]Δς6ὶ 
ΠΟ]οΥ5Β. Φθα βοάδιῃ 1ῃ ἰοοὸ ϑΐχδθο : 
᾿Ἔσθὴς δὲ τοῖς ἡγεμόσι μὲν ἀναξυρὶς 
τριπλῆ. 4186 ΨΘΥΘΟΥ αὖ β58η8 οὐ πάρ Ετα 
51π. (ὐοΥγίθ ΧϑθπορΠοη ΑΒΔ. ΤΠ 8. 
46 Ρογβίβ : Ῥίψαντες τοὺς πορφυροῦς 
κάνδυς ἵ ἵεντο---ἔχοντες τούτους ἝΕ τοὺς 

πολυτελεῖς χιτῶνας καὶ τὰς ποικίλας 
ἀναξυρίδας. πα Βυϑρίοου ρα δίγα- 
Ῥομποῖη βου] πα πτη ἐσθὴς δὲ τοῖς ἡγε- 
μόσι μὲν τριπλῆ, κάνδυς μὲν πορφυ- 
ροῦς, χιτὼν δὲ χειριδωτὸς---ἀνθινὸν, καὶ 
ἀναξυρίς" τιᾶραι εἴς. Μδ]6 ΠοΒΥΟΠΙι8, 
κάνδυς, χιτὼν Περσικὸς, ὃν ἐμπορποῦν- 
ται οἱ στρατιῶται. ΒΟῊΝ. “Α οο- 
ΨΘΙΙηρ' ΟΥ̓Υ ἴΠπ6 παπᾶ 15 τεραυα θα ἴῃ 
τηοϑῦ οουηΐγ165 οἱ [Π6 δαϑί 85 ἃ Π]ΔΙ}ς 
οὗ Βα} ]θοὔομ. Οὐυγὰβ πα {Πθη ἃυτινϑα 
εὖ ὅπ [Ὁ1]] ροββθββϑίοι οἵ [{Π|6 ΘΠΊΡΙΓΘ, 
1η [Π6 πηϊῖθα Κἰπραοτηβ οἵ Μραϊα δπᾶ 
Ῥεγβῖδ, εἴο. Κοὶ Ῥουίοσ 10. Υ. δᾶ 
85..0. 
Περσῶν οὐδεὶς ΑΥΤΊΔΩΙ ΑΠΔΌ. 4,11. 

5ΟΗΝ, 
15. δορυφόροι] 1)6 ΠΟΙΎΡΠΟΥ5 ΠΪ5 

Ουτχία5]. ο. ΒΟῊΝ, Ἐ βυρτῖὰ 7; 5: 
68. Υ.. δυΐδῃι 8. 9. 

σκηπτούχοι] ΚΝ. 8,1, 28. 
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ἢ ΄, ἈΞ Ήυ ΣΕ “- Χ 
ἵππων κεκοσμημένοι σὺν τοῖς παλτοῖς ἀμφὶ τοὺς τριακο- 

, « 5 3 - ’ὔ , , ἦ» 

Ιό σίους. οἱ δ᾽ αὖ τῷ Κύρῳ τρεφόμενοι ἵπποι παρήγοντο 
ς “- [2 , 4 5 

χρυσοχάλινοι, ῥαβδωτοῖς ἱματίοις καταπεπταμένοι, ἀμφὶ 
τοὺς διακοσίους" ἐπὶ δὲ τούτοις δισχίλιοι ξυστοφόροι: ἐπὶ 
δὲ τούτοις ἱππεῖς οἱ πρῶτοι γενόμενοι μύριοι, εἰς ἑκατὸν 

ι7 πανταχῇ τεταγμένοι: ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Χρυσαντας. ἐπὶ δὲ 
τούτοις μύριοι ἄλλοι Περσῶν. ἱππεῖς τεταγμένοι ὧσ- 
αύὐτως, ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Ὕστασπας᾽ ἐπὶ δὲ τούτοις ἀλ.-- 

ε , ε - 3 3. κ᾿ ΄, 3... δ Ν 

λοι μύριοι ὥσαυτως, ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Δατάμας" ἐπὶ δὲ 
Υ ΒΩ ς ΄- 9 3 “ Ψ δισὰνς Ν ’ 

τὸ τούτοις ἄλλοι, ἡγεῖτο ὃ αὐτῶν Γαδάτας" ἐπὶ δὲ τούτοις 
ω ς ΄- .- Ἁ 7 7, Ἁ ᾿ κε 

Μῆδοι ἱππεῖς, ἐπὶ δὲ τούτοις ᾿Αρμένιοι, μετὰ δὲ τούτους 
ε ’ Ν Ἁ 4 Ψ, ϑκ ᾿ γ΄ ’ 

γρκάνιοι, μετὰ δὲ τούτους Καδούσιοι, ἐπὶ δὲ τούτοις Σά- 
Ν Ν᾽ Χ [ ’ Υ » ’ὔ 

και μετὰ δὲ τοὺς ἱππέας ἅρματα ἐπὶ τεττάρων τεταγμένα, 
σ᾿ Ἁ “ν. 9 ’ Ῥ) 

ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν ᾿Αρταβατας Πέρσης. 
᾽ὔ δ 5 ἴω Ψ, 5», ’ 

Πορευομένου δὲ αὐτοῦ πάμπολλοι ἄνθρωποι παρειποντοῖο] 
ἔξω τῶν σημείων, δεόμενοι Κύρου ἄλλος ἄλλης πράξεως. 

πέμψας οὖν πρὸς αὐτοὺς τῶν σκηπτούχων τινὰς, οἱ πα- 
ρείποντο αὐτῷ τρεῖς ἑκατέρωθεν τοῦ ἅρματος αὐτοῦ τούτου 
ἕνεκα τοῦ διαγγέλλειν, ἐκέλευσεν εἰπεῖν αὐτοῖς, εἴ τίς τι 

5 “- ,ὕ ᾽ “- ς Ψ Ἄ, , 

αὐτοῦ δέοιτο, διδάσκειν τῶν ἱππάρχων τινὰ ὃ τι τις βου- 
ϑ' ἊΨ Ἁ Ν ἴω ἃ Χ ΄ 

λοιτο, ἐκείνους δ᾽ ἔφη πρὸς αὐτὸν ἐρεῖν. οἱ μὲν δὴ ἀπιόν- 
Χ Ἀ δ 7 7 ’ὔ 

τες εὐθὺς κατὰ τοὺς ἱππέας ἐπορεύοντο καὶ ἐβουλεύοντο 
’ὔ “ 7 « ν᾿ “ ἃ » ή Ω͂ 

»οτίνι ἕκαστος προσίοι. ὃ δὲ Κῦρος οὺς ἐβούλετο μάλιστα 
7 ἴω ἣν “- Υ͂ 7 

θεραπεύεσθαι τῶν φίλων ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τούτους 
7 Ν ἊΝ Ν ’, » ΔΨ σ΄“ ᾽»ν 

πέμπων τινὰ πρὸς αὑτον ἐκάλει καθ᾽ ἕνα ἕκαστον καὶ ἐλε- 

10 

16. αὖ τῷ] αὐτῷ Π).6. 
πανταχῇ εἷς ἑκατὸν 1). 
τως ). ἱστάσπας Α. 
δ᾽ αὐτῶν] δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῶν Α.Εα. 

ῥαβωτοῖς α. Ὀγ. ἱππῆς Ὁ. ργῃ. ἢϊο οἱ 17, 18. 
17. μυρίοι 1). 66. ἃ ΘΟΥΤ. δὲ] δὴ Δ. ὡΣσαῦ- 

ὡσαύτως τεταγμένοι . ἡγεῖτο---ἄλλοι οτα. Α.Ε. 
18. μετὰ δὲ τούτους ὑρκάνιοι οτη. Α.(. τηρ'. Τ. 

ἐπὶ δὲ τούτοις σάκαι οἵη. Α.Ο. ἀρταβάτας θ. ἀρταβάτης Α.1).α. 10. 
παρείποντο ρΡοϑβί αὐτοῦ . τοῦ Ὁ. 8.ν. Χ. διαγγέλειν 10. ἱππάρχων 
ΕἸΒΟΠογι8Β. [ΔΠ1] ὑπάρχων. 20. ὑπὸ] ἐπὶ (α. ΘΟΟΥΥ. 8. Υ. Τ᾿ αὐτὸν Α.Ὁ. 
ῬΓ.» αὐ νΙἀοίαγ, α. ἐκαλεῖτο Ὦ). 

τό. ῥαβδωτοῖς Ἰλγ γαϊδ δασιιζ5 Νὶν- 
ΟῚ] οοιηραῖαῦ Βιοάθιαβ. 5Ὅ0ΗΝ, 
Ῥο]]τχ 7. 52 : Αἱ ἐν τοῖς χιτῶσι πορφυ- 
ραῖ ῥάβδοι παρυφαὶ καλοῦνται. ΦΙΌΝ, 

ἱππεῖς οἱ πρῶτοι γ.] 6, 2, 7; 7» 4.514. 
ΖΕΌΝ. 

πανταχῇ ] ΠᾺΠ| ἴῃ Δ] {Π{ππ]]Π τὴ αἰιὰ ΠῚ 
ἴῃ Ἰα πα] π 61}, ἀρΊ]η6 αιιδαγαίο τη1]1- 
{πππὴ ΘΘηΐτιπ| ΟΘΠ{165 βῖνα ἄθοθιη τη]]- 

πὴ. ΖΕΌΝ, Οὐοηΐῖ. 6, 2, 20. 
18. ᾿Αρταβάτας] [πἴτὰ 8, 6, 7, ᾽Δρ- 

ταβάτας ΟἸΠ65. ᾿Αρταπάτης απϊδπὶ 
ΟΥΥῚ τηΪΠΟΥ]8. 58061165 δῦ ἴῃ ΑΠΔΡδΒὶ 
1, Ὁ, 11 5. 8. 

10. ἱππάρχων μοξβοὶξ βθηϊθη8 κατὰ 
τοὺς ἱππέας. (ὑὐοηΐ. νᾶ. 501. 8, 4.1 

οἱ μὲν δὴ] ΠΙαριιαίοτοΒ. ὅΟΗΝ, 



118. ΤΙ. ΟΑΡ. ΤΙ. 0 

γεν αὐτοῖς, ᾿Ην τις ὑμᾶς διδάσκῃ τι τούτων τῶν παρε- 
πομένων, ὃς μὲν ἂν μηδὲν δοκῇ ὑμῖν λέγειν, μὴ προσέ- 
χετε αὐτῷ τὸν νοῦν᾽ ὃς δ᾽ ἂν δικαίων δεῖσθαι δοκῇ, εἰσαγ- 

’ Ν ΑΝ ν. “ »" 

γελλετε πρὸς ἐμέ, ἱνα κοινῃ βουλευόμενοι: διαπράττωμεν 

οἱ αὐτοῖς. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι, ἐπεὶ καλέσειεν, ἀνὰ κράτος ἐλαύ- 

νοντες ὑπήκουον, συναύξοντες τὴν ἀρχὴν τῷ Κύρῳ καὶ 
ἐνδεικνύμενοι ὅτι σφόδρα πείθοιντο" Δαϊφέρνης δέ τις ἦν 
σολοικότερος ἄνθρωπος τῷ τρόπῳ, ὃς ᾧετο, εἰ μὴ ταχὺ 

,2 ὑπακούοι, ἐλευθερώτερος ἂν φαίνεσθαι. αἰσθόμενος οὖν ὁ 
Κῦρος τοῦτο, πρὶν προσελθεῖν αὐτὸν καὶ διαλεχθῆναι αὐ- 
τῷ ὑποπέμψας τινὰ τῶν σκηπτούχων εἰπεῖν ἐκέλευσε πρὸς 

3 αὐτὸν ὅτι οὐδὲν ἔτι δέοιτο" καὶ τὸ λοιπὸν οὐκ ἐκάλει. Ὥς 
δ᾽ ὁ ὕστερον κληθεὶς αὐτοῦ πρότερος αὐτῷ προσήλασεν, ὃ 
Κῦρος καὶ ἵππον αὐτῷ ἔδωκε τῶν παρεπομένων καὶ ἐκέ- 
λευσε τῶν σκηπτούχων τινὰ συναπαγαγεῖν αὐτῷ ὅποι 
κελεύσειε. τοῖς δὲ ἰδοῦσιν ἐντιμόν τι τοῦτο ἔδοξεν εἶναι, 
καὶ πολὺ πλείονες ἐκ τούτου αὐτὸν ἐθεράπευον ἀνθρώπων. 

Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο πρὸς τὰ τεμένη, ἔθυσαν τῷ Διὰ καὶ 
ὡλοκαύτησαν τοὺς ταύρους" ἔπειτα τῷ Ἡλίῳ καὶ ὧλο- 
καύτησαν τοὺς ἵππους" ἔπειτα Γἣ σφάξαντες ὡς ἐξηγή- 
σαντο οἱ μάγοι ἐποίησαν" ἔπειτα δὲ ἥρωσι τοῖς Συρίαν 

“εἔχουσι. μετὰ δὲ ταῦτα καλοῦ ὄντος τοῦ χωρίου ἔδειξε 
τέρμα ὡς ἐπὶ πέντε σταδίων χωρίου, καὶ εἶπε κατὰ φῦλα 

24 

αὐτοῖς] αὐτοῖς οὕτως Π. τῶν οἵη. Ὦ. εἰσαγγέλλετε] εἰσάγετε Ὁ. 2 
ἀνακράτως ". δαϊφάρνης α. δάτινις Ὠ, δαϊφέρ γης ΙΒ. δατίνης Ν. τὸν τρό- 
πον ἢ). εἰ ταχὺ ὑπακοῦοιεν 1). 22. ὡς δ᾽ ὁ] ὁ δὲ ἢ. Μ. τσ. ὕστερος Ὁ). 
προσήλασεν ὑ ὑπήκουσε, προσήλασεν Α.α. 
τῶν] τὸν Α. ΓΑΡΥ] ὅπου. 

ὁ] καὶ ὁ Ώ.Μ. ἸΏ6. καὶ ΟΤη. Μ. ΠηΡ΄. 
τοῦτο οτη. α.Μ. πολὺ ἢ πλείονες τούτου 1). 

ἐκ τούτου ἃ. τὴρ. τ. ἄνθρωποι Ὁ. 24. ἔθυσαν τῷ εὐθυς αὐτῷ Ὁ. ὡλοκαύ- 

τησαν 10). ἢϊο οἵ ᾿ηΐγτα. ὡλοκαύτωσαν Α. σ. ἐξηγοῦντο 10. 25. ἱπποδρ) 
ϊο Ὦ. τηρ΄. καλοῦ ὦ ὄντος-- 22. πρὸς σὲ ἈΡοβίο!αβ. Ρτον. 20, 18. ἔδειξε---- 
χωρίου Ὁ. τηρ. Τ΄. κατὰ φῦλα] κατὰ φυλὰς Α. καὶ τὰς φυλὰς Ε. 

21. Δαϊφέρνης] Ηδπο ἔογγηδιη, οὖ- τῶν παρεπομένων ] 5. τύ. 
ἰἴᾶτὶ ἃ ΡῬΒΠ]ΘΙΡΟ Ῥοϑίϊαπη, ΘοΙημηθη- 
ἀδῃΐ ᾿Αρταφέρνης, ᾿Ινταφέρνης, Μεγα- 
φέρνης, “Ολοφέρνης, Σατιφέρνης, Τισ- 
σαφέρνης, Φραταφέρνης. Οὐοπίγα 61- 
οἰὐαν Φαρνάβαζος, Φαρνοῦχος. 

τῷ τρόπῳ] 10)6 καί. οἱ δοουϑ. ν. δᾶ 
ΤΠ. ϑίθρῃ. 

28. ὑπήκουσε, προσήλασεν)] Βδοία 
πος τοριαϊανιὶ (ὐδηηθυαυῖαβ.. Νδιη 
110 πηοᾶο εβί νϑγοβίπη}]8 γγαση ἱρ- 
ΒΌΠη 6ΘΧχ ἰδηῖᾶ μοῖρα ἡβῆρχιβθο οἱ 
ὨΟΠΉΠἰ ΟΟσαγ 556. ΞΟΗΝ, 

24. ὡλοκαύτησαν) [)6 5ΔΟΥΠΠΟΙΟΥΆΙΠΙ 
τα ἀθβαϊθ στα ροσαρσθηάογαμη Η6- 
ΤοΟαοίτιβ 1, 132, σοπίγδαϊοϊς. ΘΗΝ. 
Ἀδβύζαϊ δὐΐθτη ἔουπηατα τόσα Α- 
πᾶ). 7, ὃ, 4, 5. ΟἸΠΠΪΌΠ 1η ὁλοκαυτεῖν 
εὐ ὡλοκαύτει σΟμΒθηβα βιτηδίαπη, ἦ6 
σα 5018 ἃ ΡῬΏΤΥΠΙΟΠΟ ΒΒ [κΙς. Ρ. 56, 12. 
ἰς αἰΐα οὐ 8110] σόα 1Π δἸ]ζθιᾶμῃ α6- 
Ρταναΐία αἰχὶ δα ΓΠπ65. ϑίθρῃ. 

Συρίαν] 1. 6. Αϑεγγίαια. ΖΕΌΝ, 
25. σταδίων χωρίου] ΑἸίογατη πος 

χωρίου Βυιρογνδοαιη δϑύ; 851 [δ ΠΊΘ ἢ 

[10] 

[11] 
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5 ΔΆ ΄ » “- 5 “- Χ “ Ν Ν 3 “- 

ἀνὰ κράτος ἐνταῦθα ἀφεῖναι τοὺς ἵππους" σὺν μὲν οὖν τοῖς 
ψ' Ἂ δ΄ ; 

Πέρσαις αὐτὸς ἤλασε καὶ ἐνίκα πολύ: μάλιστα γὰρ ἐμε- 
΄ 3 Κι χῷ ΡΟΣ , Ἀ,. 9 ’ ΞΘ. ΗΥ͂ “ 

μελήκει αὐτῷ ἱππικῆς Μήδων δὲ᾿᾿Αρτάβαζος ἐνίκα: ΚΚῦ- 
οὐ ΩΣ Ν " 

ρος γὰρ αὐτῷ τὸν ἵππον ἐδεδώκει: Σύρων δὲ ὃ προστα- 
ΤῈ , 7 Ἁ » ε ἕ ᾿ς. «ΧΝ ᾿ς ΠῚ 

τῶν Αρμενίων δὲ Τιχράνης" Ὑρκανίων δὲ ὁ υἱὸς τοῦ ἱπ- 
πάρχου᾽ Σακῶν δὲ ἰδιώτης ἀνὴρ ἀπέλιπεν ἄρα τῷ ἵππῳ 

“ὁ τοὺς ἄλλους ἵππους ἐγγὺς τῷ ἡμίσει τοῦ δρόμου. ὄμθα δὲ 
λέγεται ὁ Κῦρος ἐρέσθαι τὸν νεανίσκον εἰ δέξαιτ᾽ ἂν βασι- 

, » Ν σι “ἢ Ἂ 3 Ω 

λείαν ἀντὶ τοῦ ἵππου. τὸν δ᾽ ἀποκρίνασθαι ὅτι Βασιλείαν 
μὲν οὐκ ἂν δεξαίμην, χάριν δὲ ἀνδρὶ ἀγαθῷ καταθέσθαι 

27 δεξαίμην ἃ ἄν. καὶ ὁ Κῦρος εἶπε, Καὶ μὴν ἐγὼ δεῖξαί σοι ἐθέ- 
λω ἔνθα κἂν μύων βάλῃς, οὐκ ἂν ἁμάρτοις ἀνδρὸς ἀγαθοῦ. 

[12] 

ἀφεῖναι] ἀφιέναι Ὦ). ΑΡοϑίο!. πολύ μάλιστα 1). πολὺ μάλιστα ΔΑ.(, 
ἱππικῆς] ἵππου Α. 

ἔρεσθαι 1). ἀντὶ τοῦ] ἀντὶ ἃ. 
27. σοι δεῖξαι ). ΑΡοϑβίο!. 
βάλλῃς ἢ. ἁμάρτης Α.}). ΠΟΥΤ. 5. ν. 

ΤΟ]ογθίτσ, ἀΥΠΘ απ τοοΐπι5 Δα] ἀοΥῚ5 
τοῦ. ὅΟΗΝ. Ἐχϑρθοίεβ. τέρμα ὡς 
πέντε σταδίων. 

᾿Αρτάβαζος] Ηος ποιηθῃ 8] 0611 ᾽Αρ- 
ταβάτης, φαοα ῬεΙδθθ ογαΐ 5. 18, 580- 
δύ! οαιη Αροβίο]!β. Οοηΐ. δα ς. 
4:24. ὅ0ΗΝ,. 

ὁ προστατῶν] Ἐὰ8 ΠΟΙΊΘΠη ΠΌ]]Τη 
Πηχιῦ ΧΘΠΟΡΠΟΙ : ΠδᾶπῚ ΘΟΠΠΘΙΘΙΒ 
Πυοα οχ 6. 4.1 ἀποίπμῃ 1πβογυῦ Γω- 
βρύας, ἢυπο Π8 1Π|6]]Προπά τη 4] 61 
6586 Ροιβυιδαδί δοίαβ ΥἹΓῚ 86η1}15. (τι 
δυΐθιη 6. 4 1Π|010 πᾶυταηῦαῦ (ἀΟΌΥΥ 80 
Π1}1] ῥγοϑιιηῦ: δῖ 1θΙάθη οἱ Ηγτ- 
ΟΆΠι18 ὨΙΡΡΆΓΟΠΙΙΒ τπθηουδύθτ : Π]Ὸ 
ἢ]1π8. ε]ὰ5: οὖ (ὑδατιβῖθ ΒΔΓ ΠῚ 68 
ΟἸη τ, αὶ νἹούου αἸολίτι Ὠπ}115. α. 
5.322. Οὐ βοιρίατα Σύρων δὲ τῶν πάν- 
των Γαδάτας ΘΟὨΪΘΥΓΙ ἸΙοοΐ πάντας Σύ- 
ρους Β[ΠΡΥΔ 1, 55» 29 Π Δ ]τΙΆΤη 15 ἸΟΟ 8 
8.0 Ὦος τηα]ύμππη αΠἴογῖ. ΟΠ ΘΙ ἀοΥι8 
810 : “Σύρων δὲ ὁ προστατῶν" Μαυϊΐδ 
Βαηΐ, δ Πᾶης να]ρΆγ πὶ ΒΟΥ  ΓΆΤη 
σΟηνποδηΐ [Ἀ]ΒΆ 1, Οουΐθ ΤηΔΠΟΔΙΏ, 

. Θι]α ΘΗ] Οδιι5θ6 6586. αἸσδγηϊι8, ΟΌΥ 
8015 ΟΥΓΟΙΤΏ ν 6] Αββυυοση ἀαχ 
ν6] ργϑοίθοςιιβ ΠῸΠ ΠΟΙΠΙ Θέ ᾿ΠΐθΙ 
ν]οίουθϑ, σαπη 6 88 ρυϊναΐίτι8. ΠΟΥΊΟ 
ἀ6ο Ρδι10 ροβίθα ποιηϊηδίτιβ 810. 1}6- 
1η668 Βτοάθυβ Βουρύαγαιη Σύρων δὲ 
τῶν πάντων Γαδάτας Ἰαιιάανὶῦ, ΠΟΒΟΙΟ 
6 ἸΙΌΥΙΒ. 51.118, Δ ΘΧ ΑΡοβίοϊϊο, Δ 6 

ἀρταβάτης Δ.α. 
προστατῶν] τῶν πάντων γαδάτας 1)..Μ. Αροϑίοϊὶ. 
ἀπέλειπεν Δ.Ε, ἀπέλιπε δὲ τῷ ἈΡοϑίο!. οὖ τποχ ἱππεῖς οἷ τὸ ἥμισυ. 

δεξαίμην ἂν] δέξαιμι ἄν 1). ΤΥ. ἈΡοΒίο!. 
ἐθέλω Ἡ. θέλω Α.1).α. 

αὐτῷ Ροβί ἐδ. Αροϑβίοι. ὁ 
ἀρμ. τ-ὕρκ. δὲ οἵη. Αροβίοι. 

26. 

μύων] καμμύων Ώ. 

νΘΥΒΙΟη6 ῬΉ]]ΘΙΡΏ1. (α]οββθιηᾶ 1ἃ 6856 
ψΊδῖιπη δϑύ ΖθΊ 10, Ο}]15 ΓΑΓ]ΟΠ ΘΠ ΡὈΤῸ- 
Ῥᾶγθ ΠΟῚ ροβϑθιη. δ᾽ ἔδίβαιη Θδ 
ΒΟ Τάτ αἸχ᾽ββϑῦ, Ἀββθη τ Γ6 1. ΝδΙη 
ας (δααία σοηδβίαί 6 οδρΙ15 4. 5. 2» 
ΘΟ ΟὮ185. ΘΓ [π|556 »Ῥυοβούυτη : Τα- 
δάτας δὲ τῶν σκηπτούχων ἦρχεν. αὐτῷ. 
Τριταν νοῦ ἢἰς Σύρων προστατῶν ἀϊοὶ 
ἢὶς ποη ροΐαϊΠ. Ροβῖθα τὉ] Οὐτιβ 
ν]οΐου απ 50 8ΠῚ [δϑίο οϑ]θγαῦ ἰηΐγα 
6. 4. Ρδ1 δϑύ Ἰηΐοθυ ΓΘ] 1058 νἹοΐογοβ δα 
ΘΟΘΠΔΠῚ ἃ Ὁ 60 νοραΐοβ ΠΟΙ 81 [18 ΠῈ 
ἤπης τ ν6] ΑΒΒΥΎ ΠῚ ν]ΟΓΟΥΈΠῚ. 
ΝΟοιηϊπδηΐθ δὐιῦθη] 101] δοάθιη ἔδυ 
οΟΥη6 Ατὐΐαθαζαβ Μεάιτϊιβ, “ΠἸσσΠ65 
Αὐπηθηϊι8, ἨἩ γγοδηϊτ8 ΠΙΡΡΑΓ  ι15, οἵ 
ΕΟὔτγδβ βῖπθ αἱρηϊίαί!β πιὸ. Ππης 
ἰρτσαν (ΔΟΌΥ γαπι 6888 ρυῦο ΘΠ, “116 ΠῚ 
ἸΌΥῚ ΒοΙῚΡΌ Ὦϊσ οηϊδβουαηΐ, οὐ] βατιθ 
1ῃ Ἰοσιτα Βα] οθυιηῦ 4}}1 (ἀαααΐδτη. 
1)6 νϑυῦ]8 τῶν πάντων, ΠΌΟΡΠῚ ἰΟ6Ὸ 
4111 1011 ὁ προστατῶν Παροηῦ, 41{{Π| 118 
οϑύ πα ]οῖπη : ΠαδηΠ Δ ΠῚ ῬΥΊΟΥ 58011- 
Ρίατα τῶν πάντων γητ]0 ΤῊ] ΠΟΙ ἘΠῚ ΝΟΥ 
ΒρΡΘοίθιη παροῖ. (Δα οηΐϊμη 60 86α]- 
Φδυηθηΐο ορῖιβ ουδί, ΠῚ ητι8. ΠΟυηΪΠἃ- 
τὰν ὃ Ἰοτίαν ὁ προστατῶν νο᾿ο 7] 1η ΡΟΒ- 
ΒΘΒΒΙΟΠΘ Τ6]16 1] οὐ ποίηθη Γωβρύας δέ- 
61α].᾿ ΑἸπια μού ἴῃ 1118 ατιθοΥ88. 

ἄρα] (ὐοηΐ. 7. 3. 6. 

26. ἔνθα δὴ] Ναγταίίο ἷς ἀργαρία 
χοροί {πι ἀοτηιη 8. 322. 5ΟΗΝ, 
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’, « ,ὕ » ΄“΄ , 5 ς ΄“- 

Πάντως τοίνυν, ὁ Σάκας ἐφη, δεῖξόν. μοι" ὡς βαλῶ γε 
28 ταύτῃ τῇ βώλῳ, ἐφὴ ἀνελόμενος. καὶ ὃ μὲν Κῦρος δείκνυ- 

σιν αὐτῷ ὕπου ἦσαν πλεῖστοι τῶν φίλων" ὁ δὲ καταμύων 

ἵησι τῇ βώλῳ καὶ παρελαύνοντος Φεραύλα τυγχάνει" ἐτυ- 

χε γὰρ ὁ Φεραύλας παραγγέλλων τι τακτὸς παρὰ τοῦ 

Κύρου: βληθεὶς δὲ οὐδὲ μετεστράφη, ἀλλ᾽ ᾧχετο ἐφ᾽ ὅπερ 

29 ἐτάχθη. ἀναβλέψας δὲ ὁ Σάκας ἐρωτᾷ τίνος ἔτυχεν. Οὐ 
μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐδενὸς τῶν παρόντων. ᾿Αλλ οὐ μέν- 

3, Ἑ “ ’, 32 

τοι, ἔφη ὁ νεανίσκος, τῶν γε ἀπόντων. Ναὶ μὰ Δί, ἐφη 
΄“ “- δον 

ὁ Κῦρος, σύγε ἐκείνου τοῦ παρὰ τὰ ἅρματα ταχὺ ἐλαύνον- 

δοτος τὸν ἵππον. Καὶ πῶς. ἐφη, οὐ μεταστρέφεται : » καὶ ὃ 

Κῦρος ἔφη, Μαινόμενος γάρ τίς ἐστιν, ὡς ἔοικεν. ἀκού- 
σας ὁ νεανίσκος ᾧχετο σκεψόμενος τίς εἴη" καὶ εὑρίσκει 

“ Ν [ν᾽ 

τὸν Φεραύλαν γῆς τε κατάπλεων Τὸ γένειον καὶ αἵματος" 
3 ’ Ν ι ΦΘΝΕΙ Ὑϑιδ. “ φ ΧΝ Ζ 5 Ν Ν “- 

21 ἐρρύη γὰρ αὐτῷ ἐκ τῆς ῥινὸς βληθέντι. ἐπεὶ δὲ προσὴλ- 
θεν, ἢ αὐτὸν εἰ βληθείη. ὃ δὲ ἀπεκρίνατο, Ὡς ὁρᾷ ἐν, ἤρετο αὐτὸν εἰ βληθείη. ὁ.0Ὲὲ ἀπεκρίνατο, ἱὰς ὁρᾷς. 

Δίδωμι τοίνυν σοι, ἐφη. τοῦτον τὸν ἵππον. ὁ δ᾽ ἐπήρετο, 
3 Ἀ ἴω 5 , Ν σι - ’ Ἂ ἴω ἈΝ 

Αντὶ τοῦ ; ἐκ τούτου δὴ διηγγεῖτο ὁ Σάκας τὸ πρᾶγμα, καὶ 
τέλος εἶπε, Καὶ οἰμαί γε οὐχ ἡμαρτηκέναι ἀνδρὸς ἀγαθοῦ. 

32 καὶ ὁ Φεραύλας εἶπεν, ᾿Αλλὰ πλουσιωτέρῳ μὲν ἄν, εἰ 
ἐσωφρόνεις, ἢ ἐμοὶ ἐδίδους" νῦν δὲ κἀγὼ δέξομαι. ἐπεύ- 

Ἁ 3, ΄΄ ΄“ δ ΄΄. ξ Ν 

χομαι δὲ, ἐφη, τοῖς θεοῖς, οἵπερ με ἐποίησαν βληθῆναι ὑπὸ 
“ ἴω “ Υ “ “- 

σοῦ, δοῦναί μοι ποιῆσαι μὴ μεταμέλειν σοι τῆς ἐμῆς δω- 
΄ ν ΄ι Ἁ 32) » ᾽ὔ 5 Ἁ ϑδικς Ν ΜΡ ν Φ 

ρεᾶς. καὶ νῦν μεν, ἐεφη, ἀπέλα, ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἐμὸν ἵπ- 
3 3 χ δ γ ε ᾿ Χ ο 

πον" αὖθις δ᾽ ἐγὼ παρέσομαι πρὸς σέ. οἱ μὲν δὴ οὕτω 
’ὔ 

83 διγλλάξαντο. Καδουσίων δ᾽ ἐνίκα Ῥαθίνης. ἀφίει δὲ καὶ 

τοίνυν οἵη. Δροβίο]. σακᾶς Ὁ. ἔφη] ἀνελόμενος αἀα. Α.ὦ. ταύτῃ οπι. 
Α. (τ τας. Ὑ. ἔφη] ἀνελὼν Α.α. ΟΠ. Ἀροϑβίο!. 28. ἦσαν οἵη. Αροϑβίοϊ. 
ἴηισι Ὁ. παραγγέλων τινὶ τακτικὸν ὑπὸ κύρου 1). παραγγέλλων τι τακτικὸν 
ὑπὸ κύρου ἈΡοϑίο!. 20. ἐρωτᾷ ὁ σακᾶς Ὁ. ἔτυχες ἃ.6. ργ. ἔφη ὁ 
κῦρος ἴ). ΑΡοβίο]. μέντι ᾳ. σύγε] σὺ δὲ Ὁ. 320. οὐ] οὐδὲ 1). ΑΡοβίοι. 
οὐ μ. ἔφη Μ. ἐρρύει Α.Ὁ. β συνῆλθεν ΑΡοϑίο!. οἱ ἀπεκρίνετο. 
τουτονὶ 1). τούτου] τοῦ ἃ.α. καὶ οἶμαι οἶμαι ἈΡοΞΙΟΙ. 42. ὁ οπι. Ὁ. 
ἈΡοϑῖοι. ἔφη] πᾶσι 10. ἈΡΟοΒΙοΙ. καταμέλειν Ὁ. ρζ., 588 με 5. ν. οἵ, αἱ 
νἹἀοίατ, αἸΓοι πη. Υ. μεταμελήσειν Μ. ἀπέλασον Ἄροξίο!. τὸν] 
τόνδε τὸν [). ΑΡροϑίο!. αὖτις 1), εὐθὺς ΑΡοΞίο!]. οἱ] οὗτοι Ὦ. νικᾷ 1). 
ῥαθίνης 1.. εἴ τηρ. Μ., ααὶ ἴῃ τοχία ῥαδίνης, τὸ Α.(. ῥαθίης Ὦ. 

28. τακτὸς)] Ἐκ ΤΠαογαϊας τακτὸν ἔμο οχ ἼδΥΘ ΗΠ] θαι. 2, 2, 2ό, οὐαἷἶο 
σῖτον, ΘΧ Χοπορη. Η. αν. 5, 2, 326, ἕμο ῬΒοττη. 5, 8, 27, ἕμα οὐδογυαηΐϊα 
τακτὸν ἀργύριον Ἰδυαανὶ νἱάθο. ΒΟΗΝ. οχ ΟἸςεγοηὶ5 Ερίδβί. το, 24. Ἰαυάαν!ς 

32. τῆς ἐμῆς} "ὰ 3,1, 28, φιλίᾳ τῇ ΜΝ οἰδκῖίαβ. ΒΟῊΝ, Ἃὐτῃ ἀπέλα οοηΐ. 
ἐμῇ 1:8 ν τῇ εἰς ἐμέ. ῬΙαίοπὶβ (ἀογρίαβ ἐλᾶν Η. ΟΥτ. 2, 4: 22. 
εὐνοίᾳ τῇ σῇ ᾿αθοΐ 51 ΠΠ1]Π{61 ; αδϑλογο “Ῥαθίνης) Ῥεῦδβα σΟρΠΟΙΉΙΠΪΒ δῦ Α- 

[13] 

[14] 
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ϑι «“ »»ἤ Ν ΄“- ἈΝ “ ΄- 5.7 ΄' 

τὰ ἄρματα καθ᾽ ἐκαστον᾽ τοῖς δὲ νικῶσι πᾶσιν ἐδίδου βοῦς 
[4 ΩΝ Ἤ ΄“ 

τε, ὅπως ἂν θύσαντες ἐστιῷντο, καὶ ἐκπώματα. τὸν μὲν 
3 ΄- 57) Ν 5 ἃ Ν , “-“ βι, 3 ΄ 

οὖν βοῦν ἐλαβε καὶ αὐτὸς τὸ νικητηριον᾽ τῶν δ᾽ ἐκπωμα- 
Ν ς ἴω ’ [4 57, .» “- 5, 

των τὸ αὑτοῦ μέρος Φεραύλᾳ ἔδωκεν, ὅτι καλῶς ἔδοξεν 
» “΄ι ἢ » ΄σ 7 Φ ἧξ Ψ Χ ς 

34 αὐτοῦ τὴν ἐκ τοῦ βασιλείου ἔλασιν διατάξαι. οὕτω δὴ ἡ 
7 Ὁ ᾿ς , ἴω », ΄ο 

τότε ὑπὸ Κύρου κατασταθεῖσα ἔλασις οὕτως ἔτι καὶ νῦν 
ὃ »}» ς 7ὔ ᾿, Ἂ Ν Ὁ ᾿ ἊΨ» “ 

ιαμένει ἢ βασιλέως ἐλασις, πλὴν τὰ ιερὰ ἄπεστιν, ὁταν 

μὴ θύῃ. ὡς δὲ ταῦτα τέλος εἶχεν, ἀφικνοῦνται πάλιν εἰς 
τὴν πόλιν, καὶ “ἐσκήνησαν, οἷς μὲν ἐδόθησαν οἰκίαι, κατ᾽ 
οἰκίας, οἷς δὲ μὴ, ἐν τάξει. 

“4 Ἁ Ν 4 ὋΝ ’ Ν 

Καλέσας δὲ καὶ ὁ Φεραύλας τὸν Σάκαν τὸν δόντα τὸν! 5] 
ἵππον ἐξένιζε, καὶ τἄλλα ΤΕ παρεῖχεν ἔκπλεω, καὶ ἐπεὶ ἐδε- 

δειπνήκεσαν, τὰ ἐκπώματα αὐτῷ ἃ ἔλαβε παρὰ Κύρου 
26 ἐμπιμπλὰς προύπινε καὶ ἐδωρεῖτο. καὶ ὁ Σάκας ὁ ὁρῶν πολ- 

λὴν μὲν καὶ καλὴν στρωμνὴν, πολλὴν δὲ καὶ καλὴν κατα- 

σκευὴν, καὶ οἰκέτας δὲ πολλοὺς, Εἰπέ μοι, ἔφη: ὦ Φε- 

47 ραύλα, ἢ καὶ οἴκοι τῶν πλουσίων ἦσθα ; καὶ ὁ Φεραύλας 
εἶπε, Ἰ]οίων πλουσίων τῶν μὲν οὖν σαφῶς ἀποχειρο- 
βιώτων. ἐμὲ γάρ, τοι ὁ πατὴρ τὴν μὲν τῶν παίδων παι- 
δείαν γλίσχρως αὐτὸς ἐργαζόμενος καὶ τρέφων ἐπαίδευεν" 
ἐπεὶ δὲ μειράκιον ἐγενόμην, οὐ δυνάμενος τρέφειν ἀργὸν, εἰς 

39 

48. ἐδίδου οτῃ. Ὁ. 
τοῦ Α.α. ἑαυτοῦ 1). αὐτοῦ] αὐτῷ 0. 
ἔλασις 1). οὕτω Α. οὕτως ρΡοϑύ νῦν Ὁ. 
εἰς ἐμὲ Β. ἡ β. ἔλασις οτῃ. Κ΄. 
σαν Ὁ).6. 5. ν. ΤΥ. 
πλὰς 10. 

ἂν οτη. Ὁ). αὐ- 
διαταγεῦσαι 1). 44. ἡ δηΐθ 

οὕτως---ἔλασις ἃ. τηρ. τ. νῦν] 
εἰς τὴν πόλιν οἵη. ΔΑ.6. 8. ν. ΤΥ. ἐσκήνω- 

25. σακᾶν 1). οὖ 515 ΒΘΙΏΡΕΥ. ἐκπιμπλὰς Α.(. ἐμπι- 
47. ἀποχειροβιότων 1). ἐγενόμην 1).1). ἐγιγνόμην Α.α. 

ὅπως ὦ ἴῃ 188. οὗ ς 5.ν. τι (. 

ΠΑ ὁ, πῇ: ΗΠ ΘΙ 2: 2:15. ΙΝ] 
ΠΟΙΠΘῊ Ρουβιοστη ᾿Ασπαθίνης ἀρὰ Ηε6- 
τοάούπιη,. 

ληνας. ΑἸ] ΒαΡΓΑ 7, 2, 11: ᾿ηἴτα 8, 
5. 12. πὰ ἡ οἷ ἔλασις βδοΙ αβογαί 
ΘΟΠ ΠΟΙ ΘΓΒ, τη] θαΐαιιθ 6588 Θἔ]8 ΠῚ 

διατάξαι] Αα διαταγεῦσαι δοΠηοιάογ.: 
Ἐδὺ αυϊάθια ᾿π Π. Ἃτ. 6, τ, νουθατη 
ταγεύειν, 564 αϊνοῖδα ΠΟΙΟΠΘ:; τα- 
γεύειν ἄνδρας αἰχιύ “ΒΟ, ] 8. “ΓΘ. 
58. 

24. οὕτω δὴ --- ἔλασις] ἡ β. ἔ- 
λασις, ΟΥἶβδδα ἴῃ Εὦ., πα}}πι5 ΠᾺΘῚ 
Ἰ1ΌΤΟ, 4αρΙΏΪΠτ5 ΔὈ]ΙοΙα ταν οὔ δίαϊ 
ΒΘΑΌΘΗΒ θύῃ: ΟΟἸ]]οςΑΙ10 δαίθηη νοῦ- 
Ῥογι ἡ τότε κατασταθεῖσα ἔλασις 

Βα ὈΠ]Π0π1 ΙοσΟ 8,1, 24, οὕτω δὴ τὰ τότε 
κατασταθέντα ἐπ καὶ νῦν διαμένει. 8:- 
γῊ1}15 Γθρθ 0 ̓ ποϊθσαηβ Αηδῦ. 6, 4, 2 
Οὗς ἂν λάβωσι τῶν Ἑλλήνων ἐκπίπτον- 
τας δεινὰ ὑβρίζειν λέγονται τοὺς “Ελ- 

ΔΙ θυ ιιτη οὕτως. 
ἱερὰ] ΜΊοΟΠηδ 51 ἀἸοαηΐαγ, ΘΧβρθοίοδ 

ἱερεῖα. 

48. ἐμπιμπλὰς] Ν. δὰ 4. 2. 41 
προύπινε καὶ ἐδωρεῖτο] Οοπί. ΑΠαΡ. 

7» 3» 26. 
37. τῶν πλουσίων) 16πὶ δριιτηθη- 

τἀτὴ απο ἴῃ 5644.» ὑΓδοῖαῦ οηνῖν. 4, 
20 584α4ᾳ. ΖΙΤΙΝ, 

ἀποχειροβ.} {70 {π|ι΄ νΟΟΆ] 1110. οὐϊᾶ πη 
Ηοτοαοίτιβ 32. 42, [οΥὐύαββθ δΧχ τιδιῖ μ]6- 
15 ἀποίο. ὅΟΕΗ Ν. Ὁ Χοη. οἰϊαῦ Ρο]- 
Ἰὰχ 2,1: 50. 

τὴν τῶν παίδων παιδείαν] Α΄. 1, 2.15 
ΖΈΕΌΝ,. 
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38 ἀγρὸν ἀπαγαγὼν ἐκέλευσεν ἐργάζεσθαι. ἔνθα δὴ ἐγὼ ἀν- 
τέτρεφον ἐκεῖνον, ἕως ἔῃ αὐτὸς σκάπτων καὶ σπείρων καὶ 
μάλα μικρὸν γήδιον, οὐ μέντοι πονηρόν γε, ἀλλὰ πάντων 

, Υ Ἂ ΄ , “ ι , 

δικαιότατον ὅ τι γὰρ λάβοι σπέρμα, καλῶς καὶ δικαίως 
» , 4 δ Ν , » ,ὔ μεν "7 4 

ἀπεδίδου αὐτὸ τε καὶ τόκον οὐδέν τι πολύν ἡδὴ δέ ποτε 
ἘΝΟΝ ΄ Ν ΄ » 7, ς », Υ 
ὑπὸ γενναιότητος καὶ διπλάσια ἀπέδωκεν ὧν ἔλαβεν. οἰκοι 

. 53 7 ΒΡ ἴω Ν ΄“ ’ ἃ Ὁ “ 

μὲν οὖν οὕτως ἔγωγε ἔζων: νῦν δὲ ταῦτα πάντα ἃ ὁρᾷς 
΄σ΄ ’ 27 ς ’ 53 Ἂ Ἂ ἈΝ ΄ 

39 Κῦρος μοι ἔδωκε. καὶ ὁ Σακας εἶπεν, Ὦ μακάριε σὺ τὰ τε 
7ὔ Χ “κ᾿ “ 7 4 ᾿ς 

ἄλλα καὶ αὐτὸ τοῦτο ὅτι ἐκ πένητος πλούσιος γεγένησαι: 
Ἂ Ἂ 5 δ “- σ΄ ὭΣ Τ7Α ᾿ 

πολὺ γὰρ οἶμαί σε καὶ διὰ τοῦτο ἥδιον πλουτεῖν ὅτι πεινή- 
ἢ ΄ 7 5 53 

λ4“οσας χρημάτων πεπλούτηκας. καὶ ὁ Φεραύλας εἶπεν, ᾽Ἢ 
Ἂν 5 ’ὔ , », ᾿Ν “- 7 

γὰρ οὕτως, ὦ Σάκα, ὑπολαμβάνεις ὡς ἐγὼ νῦν τοσούτῳ 
[γέ δι ὦ “ ἥ ἢ “ ἥὕ, σ » ν 
ἥδιον ζῶ ὅσῳ πλείω κέκτημαι ; οὐκ οἶσθα, ἔφη, ὅτι ἐσθίω 

δι Ν 7 Α , Σ»ῸΡ ε ΩΝ “- σ Ἂ “ “ 

μὲν καὶ πίνω καὶ καθεύδω οὐδ᾽ ὁτιοῦν νῦν ἥδιον ἢ τότε ὅτε 
Χ 5 Ψ Χ - Ψ “- ,ὔ 

πένης ἢν. ὅτι δὲ ταῦτα πολλὰ ἐστι, τοσοῦτον κερδαίνω, 
ὔ Ν ΄ “ ᾿ Ν 7, ’ 

πλείω μὲν φυλάττειν δεῖ, πλείω δὲ ἄλλοις διανέμειν, 
, ᾿ , ΄ "ὕ - κ χ 

4τ πλειόνων δὲ ἐπιμελόμενον πράγματα ἔχειν. νῦν γαρ δὴ 
53. Ν ν Ἁ 9 - ἴω 9 “σι. Ν ΝῚ σ΄. 

ἐμὲ πολλοὶ μὲν οἰκέται σῖτον αἰτοῦσι, πολλοὶ δὲ πιεῖν, 
ἊΝ ἊΝ ’ ΄ Ν τὰ “ » σ » Ἃ χω 

πολλοὶ δὲ ἱμάτια οἱ δὲ ἰατρῶν δέονται ἥκει δέ τις ἢ τῶν 
͵ 3 Ν σ΄. “. 

προβάτων λελυκωμένα φέρων ἢ τῶν βοῶν κατακεκρημνι- 
φ ἝΟ ’ , , ΄σ ν σ“ 

σμένα ἢ νόσον φάσκων ἐμπεπτωκέναι τοῖς κτήνεσιν ὥστε 

38. ἀντέτρεφον] ἦν τρέφων Ὦ. [ΔΌγ] γήδιον. λάβοι ". οὔ οὐ Α. 
λάβη ὅϑίο}. ΕἸ. 57:11, οἰϊδη5 σκάπτω καὶ σπείρω---ὧν ἔλαβε. ἂν λάβοι Δ... 
οὖν] δὴ ἢ ἔγωγε οὕτως Ὦ. 30, 101] οἴομαι. καὶ 85.ν.Ὑ. Ὁ. 40. 
ἡδίων ὁ τῶν πενήτων βίος μϊο τηρ. ἃ. οὕτως ὦ σάκα οὕτως Α.(. ΡΥ. ὅσα Α. 
α. σοΥΥ. 8. ν. Υ. πλείονα 1). ὅ΄ἴοὈ. ΕἸ. 97, 22, οἰΐδηβ ἢ γὰρ---46. μετέχειν. 
ἥδιον νῦν 1). δίοὉ. τότε οτὴ. Ἐ.10. δον. πολλὰ ταῦτα 1). 5ίοὈ. το- 
σοῦτο 10). πλειόνων (.}). δου. πλείονα Α.α. ἐπιμελόμενον 1). δ΄ῖοὈ. 
ἐπιμελούμενον Α.Ε. 41. πολλοὶ δὲ πιεῖν οἵῃ. Δ... τηρ᾿ ΓΤ. ὥστ᾽ ἔμοιγε 
1). δίοῦ. 

248. δικαίως ἀπεδίδου] Μεπᾶπαον ἃ- πεδὸ» 65. 8, 2; Ὁ: 
Ρυὰ Βίοῦ. ΕἸ. πῇ, 5. ἹΚΚριθὰς δ᾽ ἐὰν 

Πράγματα ἔχειν 
8,2. Ζε. 

σπείρω, πάνυ δίκαιος ὧν ἀπέδωχ᾽ ὅσας 
ἂν καταβάλω. ΟΒΙ. Ῥολϊυχ ι, 227: 
Τὴ δ᾽ ἐρεῖς εὔφορος---δικαία, Μένανδρος 
δίκαιον γήδιον καλεῖ τὸ μηδὲν πλέον 
τοῦ σπέρματος ἐκφέρον, σΟὨ Πα 6Ώ8, 
αὖ νἸἀοίαν, Χοπορποηΐθπι οὑπὶ Με- 
πϑηᾶτο. Γήδιον αὐΐθιη ῥτθθοὶρι Εὐγτη. 
Μ. Οδίογυμῃ οοπῖ. (ὔοοη. 5. 12. 

340. οἶμαι] ΑἸΙοπδῖη ἃ ρύοβα Αἴ- 
ΘΟΓΆΙΩ νἹ ΘΓ ουτηϑτη οἴομαι ΑἸΧΙ ρῥγοῖ. 
δα ΑὩΔ80. Ρ. ΧΊ]. 

40. πλειόνων) ϑουρύθγατη πλείονα 
Ῥοβὺ πλείω οσοῃΐουγα Ἰισοῦ σα μείονα 
-π-μείω 6, 3, 17. Πλειόνων ἐπιμελό- 

41. λελυκωμένα] Π Βγοθῖι5 λυκό- 
σπαστα ἸηίογΥργαοίαίιγ. [)6ῖποθρ5 ὅϑἴθ- 
ῬΠαπιιβ κατακεκρημνισμένους τηδ]οαΐ 
ἸορῚ, 1η  πδβϑιιγο---νισμένων ; νυ]ρὰ- 
ἴὰπ|ὶ ἡείοημα!ς Αὔτθβοῃ. Τπμυογα. ρΡ. 
282, ΠΟ 6ροὸ. ΗΝ, ϑιγηη]ῖα ο0η- 
(0110 ΟΠ οίοσυ. δα 5060]. ΑΡ0]]. ΒΗ. ρΡ. 
225, ἴῃ 15 Ατίβίοῦ. Η. ΔΑ. 5, 14 δχίυ.: 
Τὰς φωνὰς τὰ ἐκτεμνόμενα μεταβάλ- 
λουσιν ἐ ἐναντίως" εἰς τὸ θῆλυ γὰρ μετα- 
βάλλουσι τὰ ἐκτεμνόμενα, Ὁ] 1086 1Π- 

{6 ]}Πρ]ῦ τῶν βοῶν, 564 Ατ᾽δύοίθ]85. ζῷα 
σορ!αθαῖ. 

[16] 
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“ 2, « ΄ “-“ οἱ 3 

μοι δοκῶ, ἔφη ὁ Φεραύλας, νῦν διὰ τὸ πολλὰ ἔχειν πλείω 
σ΄ Ἃ , ᾿ Ν ᾽ 7 7 Ν « Ὡ 

42 λυπεῖσθαι ἢ πρόσθεν διὰ τὸ ὀλίγα ἔχειν. καὶ ὁ Σάκας, [1] 
3 ᾿ Ν Ἵ,ὕ Ψ σι. εἶ “ 

Αλλὰ ναὶ μὰ Δί᾽, ἐφη, ὅταν σὰ ἡ, πολλὰ ὁρῶν πολλα- 
΄ » “- » , ἈΝ ως , 3 “ 5 

σλασία ἐμοῦ εὐφραίνει. καὶ ὁ Φεραύλας εἰπεν, Οὔτοι, ὦ 
΄ « ΓΑ... ἣΝ τον Υ͂ ε 3 Ν Ν 5 Ψ 

Σάκα, ἡδὺ ἐστι τὸ ἔχειν χρήματα ὡς ἀνιαρὸν τὸ ἀποβάλ- 
ν 3 Ψ Ἂ ΄“- “- 

λειν. γνώσει δ᾽ ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω: τῶν μὲν γὰρ πλου- 
»" 7 ἴω ΄ι “ 

τούντων οὐδεὶς ἀναγκάζεται ὑφ᾽ ἡδονῆς ἀγρυπνεῖν, τῶν δὲ 
5 , 35 5 Ψ Ψ, , « Ν 

ἀποβαλλοντων τι ὄψει οὐδένα δυνάμενον καθεύδειν ὑπὸ 
΄ ΙΝ ἢ 2 - , 

43 λύπης. Μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Σάκας, οὐδέ γε τῶν λαμβανόντων 
Ψ' ὃ 7 3 -“ “ 3, 

44τι νυσταζοντα οὐδένα ἂν ἴδοις ὑφ᾽ ἡδονῆς. ᾿Αληθῆ, ἐφη, 
"4 4 ν ΝΣ πο Υ Ν ν΄ ε 

λέγεις" εἰ γὰρ τοι τὸ ἔχειν οὕτως ὥσπερ τὸ λαμβάνειν ἡδὺ 
5 Ἄτο τὩΝ ᾽ὔ , 7, ΄“- Ά 

ἦν, πολὺ ἂν διέφερον εὐδαιμονίᾳ οἱ πλούσιοι τῶν πενήτων. 
ἈΝ 5. ἂν » κι. 5“, Ὶ ᾿ Ν Δ 

καὶ ἀναγκη δέ τοί ἐστιν, ἐφη, ὦ Σάκα, τὸν πολλὰ ἔχοντα 
Ν Ν “ Ν 3 Ν Ν » ὕ Ν 5 

πολλὰ καὶ δαπανᾶν καὶ εἰς θεοὺς καὶ εἰς φίλους καὶ εἰς 
» 3 “ ’ 3 7 “ 

ξένους" ὅστις οὖν ἰσχυρῶς χρήμασιν ἥδεται, εὖ ἴσθι τοῦ- 
45τον καὶ δαπανῶντα ἰσχυρῶς ἀνιᾶσθαι. Μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ[18] 

Σάκας" ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ τούτων εἰμὶ, ἀλλὰ καὶ εὐδαιμονίαν 
46 τοῦτο νομίζω τὸ πολλὰ ἔχοντα πολλὰ καὶ δαπανᾶν. Τί 

3 ΕΣ Ν ἴω ἴω ες 7 ΒΝ ν "Τ᾽. 

οὖν, ἐεφη, πρὸς τῶν θεῶν, ὁ Φεραύλας, οὐχὶ σύγε αὐτίκα 
ν» νΝ 

μάλα εὐδαίμων ἐγένου καὶ ἐμὲ εὐδαίμονα. ἐποίησας ; λα- 
Ἁ Ἁ »ὔ ἴω ’ 7 “ γ, Ψ. 

βων γὰρ, ἐῴη, ταῦτα πάντα κέκτησο, καὶ χρῶ ὅπως βου- 
λει αὐτοῖς" ἐμὲ δὲ μηδὲν ἄλλο ἢ ὥσπερ ξένον τρέφε, καὶ 

ἔτι εὐτελέστερον 1 ἢ ξένον" ἀρκέσει γάρ μοι ὅ τι ἂν καὶ σὺ 
47 ἔχῃς τούτων μετέχειν». Παίζεις, ἔφη ὁ Σάκας. καὶ ὁ Φῷε- 

ΒΩ » 

ραύλας ὀμόσας εἶπεν ἢ μὴν σπουδῇ λέγειν. καὶ ἄλλα γέ 
“ Ψ 

σοι, ὦ Σάκα, προσδιαπράξομαι παρὰ Κύρου, μήτε θύρας 
Ν. ,ὔ Υ ᾿ Ἂ ᾽ Ν ἃ Ν᾿ 

τὰς υρου θεραπεύειν μῆτε στρατεύεσθαι: ἀλλὰ σὺ μεν 
“ ΕῚ Χ “- ᾿ Χ ἴω 

πλουτῶν οἴκοι μένε. ἐγὼ δὲ ταῦτα ποιήσω καὶ ὑπὲρ σοῦ 

42. σακᾶς εἶπεν 1). ϑίο". τὸν δί δίοῦ. [01] σωᾶ. εὐφραίνει Β. εὐ- 
φραίνῃ Α.}).. οὕτως δηίε ἡδὺ Ὠ.. 5ἴοὈ. Ροϑβί χρήματα ἃ. 5.ν.1. Μ. ὡς] 
ὥσπερ 10. ΒΙΟΡ. ἀποβαλεῖν 1). 5΄΄οὐ. “γνώσει ΒΒ. ργυ. γνώσῃ Δ.Β.. σΟΥΥ. 
Π.α. ἐγὼ οπι. 1). τἀληθὴ ὅῖοὈ. μὲν οπι. 1). ὄψη 10. ργ. 8. 
οὐδέ τι Α.(ὰ. οὐδ᾽ ἔτι Β. τι οτη. 1). 5'ἴο}}. 44. ἀληθὴ ἔφη αὐτο ἀληθὴ δο- 
κεῖς λέγειν α. ὦ οτη. }0. ἴσθι] Ῥοϑὺ πος ογαβὶῦ δ χαϊὰ ἢ). ϑϑραϊαμη 
οδρϊδΐ ὅτι. 45. εὐδαιμονίαν---δαπανᾶν πορο]ρΘηι8. ΓΟ). ΕἸ. 105, τό. 
46. εὐδαιμονῶν Α.α. καὶ ἐμὲ] κἀμὲ 5ῖ10}0. ἈΠ: ἢ χρῶτε ΔΑ.α. ὥσπερ 
1). ϑῇο". βούλη 1). ἄλλο ἢ] ἄλλο Ὁ). ἔχεις Ὁ. τούτου ϑίο,. 
47. σπουδῇ] πουδὴ ἃ. μένε] μενεῖς 1). 

42. σῶα) σᾶ Βογοπαη 6888 τι ἀποβαλλόντων͵ Μιυγδίαβ τηδ]οαΐ ἀ- 
σῷ ΡΙῸ σῶοι, ΑἸΧΙ ρμγοῖ. δὰ ΔμαΡ. ποβαλόντων ; αὖ ΘηΪΠ ᾿ΐὰ οὐϊδηη 8. 42, 
Ρ. ΙΧ. λαβόντων οροτίοθαῖ, ΘΟῊΝ, 
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Ν ΓΙ Χ Ι --ς Ν ϑΙΑ“Η͂ » Ν ὃ Ν . 

καὶ ὑπερ ἐμοῦ" καὶ ἐὰν τι ἀγαθὸν προσλαμβανω διὰ τὴν 
᾿ Ἂ ᾿ ͵ μ 5, Χ 

Κύρου θεραπείαν ἢ καὶ ἀπὸ στρατείας τινὸς, οἴσω πρὸς 
σὲ, ἵνα ἔτι πλειόνων ἄρχῃς" μόνον, ἔφη. ἐμὲ ἀπόλυσον 
ταύτης τῆς ἐπιμελείας" ἢν γὰρ ἐγὼ σχολὴν ἄγω ἀπὸ τού- 
των, ἐμοί τέ σε οἶμαι πολλὰ καὶ Κύρῳ χρήσιμον ἔσεσθαι. 

΄' Υ « ΄ “ Ν “ «αδτουτων οὕτω ῥηθέντων ταῦτα συνέθεντο καὶ ταῦτα εποίουν. 
καὶ ὁ μὲν ἡγεῖτο εὐδαίμων γεγενῆσθαι, ὅτι πολλῶν ἦρχε 
χρημάτων" ὁ δ᾽ αὖ ἐνόμιζε μακαριώτατος εἶναι, ὅτι ἐπίτρο- 
πον ἕξοι, σχολὴν παρέχοντα πράττειν ὅ τι ἂν αὐτῷ ἡδὺ ἡ. 

ὯΥ σι Ἂ “ 7 ’ὔ Ν, 

Ἢν δὲ τοῦ Φεραύλα ὁ τρόπος φιλέταιρός τε καὶ θερα- 
᾿ 5 .«οχ » ω “ »ῸᾺ 7 ΟῚ ΕἸ ΜΕ. ΄ ς 

πεύειν οὐδεν ἡδὺ αὐτῷ οὕτως ἐδόκει εἶναι οὐδ ὠφέλιμον ὡς 
ἀνθρώπους. καὶ γὰρ βέλτιστον πάντων τῶν ζῴων ἡ ἡγεῖτο 
ἄνθρωπον εἶναι καὶ εὐχαριστότατον, ὅτι ἑώρα τούς τε ἐπαι- 
νουμένους ὑπό τινος ἀντεπαινοῦντας τούτους προθύμως 

“ Υ ᾿ς Ν ΟΝ 

τοῖς τε χαριζομένοις πειρωμένους ἀντιχαρίζεσθαι, καὶ οὗς 
΄- ᾿ .“. σι ᾽, Υ̓ Φ ἴω Ν Ὰ 5 

γνοῖεν εὐνοϊκῶς ἔχοντας, τούτοις ἀντευνοοῦντας; καὶ οὗς εἰ- 
“-“ “ δ [2 “ ᾿ 7 ΄- 

δεῖεν φιλοῦντας αὐτοὺς, τούτους μισεῖν οὐ δυναμένους, καὶ 
Ξ Ν ἂν “- 3 7 ’ὔ ἴω Ψ 

γονέας δὲ πολὺ μᾶλλον ἀντιθεραπεύειν πάντων τῶν ζῴων 
»,7 ν “- Ν 7 π Ὗ “. ΚΓ ΄ 

ἐθελοντας καὶ ζῶντας. καὶ τελευτήσαντας τὰ δ᾽ ἀλλα παν- 
τα ζῷα καὶ ἀχαριστότερα καὶ ἀγνωμονέστερα ἀνθρώπων 

50 ἐγίγνωσκεν εἶναι. οὕτω δὴ ὃ τε Φεραύλας ὑπερήδετο ὃ ὅτι 
ἐξέσοιτο αὐτῷ ἀπαλλαγέντι τῆς τῶν ἄλλων κτημάτων ἐπι- 

, Χ Ἴ ,΄ “ ΄ “ Ὑὕ 

μελείας ἀμφὶ τοὺς φίλους ἔχειν, ὃ τε Σάκας ὅτι ἔμελλε 
Ἁ Ὑὕ “ , 9 , Ν «ε δι ’ 

πολλὰ ἔχων πολλοῖς χρήσεσθαι. εφίλει δὲ ὃ μὲν Σάκας 
Χ , “ ,ὔ ’ὔ ϑρσ «ς Ν Ν ᾿ [2 

τον Φεραύλαν, ὅτι προσέφερέ τι ἀεί’ ὃ δὲ τὸν Σάκαν, ὅτι 

40 

["οἹ 

ἐμοῦ] ἐμαυτοῦ ἢ. ἄν ]). ἐἔτι] ἐπὶ 10). οἶμαι} [ΛΌΤ] οἴομαι. 45. εὐ- 
δαίμων: εὐδαιμονῶν Α. εὐδαιμονίαν (. ἕξοι] εἰ 5.ν. τ. α. παρέξοντα 1). 
ἡ Ὁ). εἴη Α.Ὁ. 40. τεοῖη. ΗΠ. θεραπεύειν] τὸ θεραπεύειν 1). τεύ- 9. 
ἐπαινουμένους) ἐπαινομένους Δ. ἐπαίνους [οὐίαβϑθ (σ. Ρυ.. 411 δοοθηΐιμη ΒΌΡρΟΓ 
εγαβὶὺ οἱ οὐ ΘΧ ΟἿ. ἴθοιί δ ἀἸάϊαιια μένους. καὶ ζῶντας οἴη. Α.(, καὶ ἀχ. 
καὶ ἀγν.] ἀγν. καὶ ἀχ. 10. 50. φίλους] ἄλλους φίλους 10. ἤμελλεν 1). 

47. ἐμοῦ) [ὐβ᾽ταὔ8. ἐμαυτοῦ ἀλη 
ἐμοῦ ΡιΙῸ τοῆρχινο ροβιζαση, 46 αὰ0 
δσθηβ Απηίϊαίί. Β6κκ. Αη. ῥ. 92, τύ, 
Ῥοηὶϊΐ ΘΧΘΙΠΙΡΙ ΤΩ ΛΠΑΧΔΏΘΤΙΕΙΒ : Ὑπὲρ 
σεαυτοῦ πρᾶτθ' ὅ ὃ τι ἄν σοι δοκῇ, ἐ ἐγὼ δ᾽ 
ὑπὲρ ἐμοῦ. Μυιοϊβδιμα ἐμοῦ ρῖὸ ἐμαυ- 
τοῦ ΠΟΠΠΙ1]]] Ἰ ΟΣ ΙΒ: 8» 4: ΒΟΥ Ἦν 
47. οἴ σοὶ ΡΙῸ σαυτῷ 1, ό, 20. δά 
(ἕοοη. ἤ ΉΣΙ ΟἸΏΠΕΒ : ἘΞ ΕΓ ΉΜΗΣι 
ἔγωγε (Ξ30110. ἐγώ τε) ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ 

οἱ σοὶ γονεῖς ὑπὲρ σοῦ. 

οἶμαι] Ν'. δὰ 5. 20. 
48. ταῦτα---ταῦτα ὅς ΑΠΑ}0.5,7,11. 

ΝΊΕΙ 100] [Δ] αηΐ, ἡ Π αὐ 2 Ὁ 49. 
ὅ τι ἂν αὐτῷ ἡδὺ 7) Νιμοβιιπι εἴη. 

ΠῸΠΟ ὡς ὁοάϊοθ ἃ πι8 οουγθοίιιμ, π0- 
[ΔΝ] δα 7, 5, 40. 

40. βέλτιστον πάντων τῶν ζῴων] 
Οοῆτ ΠΕ 5... Ὅτ, 22, Ὁ. 272. Β΄. 
ΖΕΌΝ. 

ἜΣ Π: 
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7 7, ",΄ ͵ “ 

παραλαμβάνειν πάντα ἤθελε καὶ ἀεὶ πλειόνων ἐπιμελόμε- 
νος οὐδὲν μᾶλλον αὐτῷ ἀσχολίαν παρεῖχε. καὶ οὗτοι μὲν 

Ἁ ῶ ἴω 

δὴ οὕτω διῆγον. 

ΚΕΦ. Δ. 

Θύσας δὲ ὁ Κῦρος καὶ νικητήρια ἑστιῶν ἐκάλεσε τῶν 
φίλων οἱ μάλιστ᾽ αὐτὸν αὔξειν τε βουλόμενοι φανεροὶ 
ἦσαν καὶ τιμῶντες εὐνοικώτατα. συνεκάλεσε δὲ αὐτοῖς 
καὶ ᾿Αρτάβαζον τὸν Μῆδον καὶ Τιγράνην τὸν ᾿Αρμένιον 

2 καὶ τὸν Ὑρκάνιον ὃ ἵππαρχον καὶ Γωβρύαν. Γαδάτας δὲ 

τῶν σκηπτούχων ἦρχεν αὐτῷ, καὶ ἢ ἐκεῖνος διεκόσμησεν ἡ ἡ 
πᾶσα ἔνδον δίαιτα καθειστήκει καὶ ὁπότε μὲν συνδειπνοῖέν 
τινες, οὐδ᾽ ἐκάθιζε Γαδάτας, ἀλλ᾽ ἐπεμέλετο ὁπότε δὲ αὐ- 
τοὶ εἶεν, καὶ συνεδείπνει" ἥδετο γὰρ αὐτῷ συνών" ἀντὶ δὲ 
τούτων πολλοῖς καὶ μεγάλοις ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ Κύρου, διὰ 

3 δὲ Κῦρον καὶ ὑπ᾽ ἄλλων. ὡς δ᾽ ἦλθον οἱ κληθέντες ἐπὶ 
τὸ δεῖπνον, οὐχ ὅπου ἔτυχεν ἕκαστον ἐκάθιζεν, ἀλλ᾽ ὃν [2] 
μὲν μάλιστα ἐτίμα, παρὰ τὴν ἀριστερὰν χεῖρα, ὡς εὐεπι- 
βουλευτοτέρας ταύτης οὔσης ἢ τῆς δεξιᾶς, τὸν δὲ δεύτερον 
παρὰ τὴν δεξιὰν, τὸν δὲ τρίτον πάλιν παρὰ τὴν ἀριστε- 
ρᾶν, τὸν δὲ τέταρτον παρὰ τὴν δεξιάν: καὶ ἣν πλείονες 

αὐτοὶ Α.Ο. καὶ ἀεὶ] καὶ δὴ Ὦ. ἐπιμελούμενος. Α.α. μὲν δὴ] 
μὲν 10. 1. θύσας δὲ ὁ ὁ κῦρος καὶ νικητήρια (Ὁ. θύσας δὲ καὶ ὁ κῦρος νικητήρια 
Α.}.α. ἑστιῶν] ἐστινῶν Α. μῆδον] καὶ τιγράνην τὸν μῆδον 864. Α. 
Ῥαποίβ ποίαί α. ὑρκανίων 1). ὕπαρχον Δ. 2.1] Ὁ: ὅπῃ α. 
ΤΏΡ’. Τ΄. αὐτῷ] ν 5. ὧτ. 10). αὐτῶν Μ, ΓΔΌΤῚ] ἐπεμελεῖτο. αὐτοὶ] μὴ αὐ- 
τοὶ Α. σ. καὶ ὁτη. Μ. ξυνών Α.α. μεγάλοις] δώροις Δ4α. (.). ἐτι- 
ΠρτοΙ ἐτετίμητο (Ὁ. Ὀ. ἐτίμα τοῦτον ὁ κῦρος 4. ὅποι Α.α. εὖ οπὶ. 

ΤΡ ΞΕ: αὐτῆς 1). ἐλοίῆνες Ὁ πα ἀπο: 

. νικητήρια ἑστιῶν] Ρ]αί. ΡΠοοα. 6. 
20: Νικήσαντος δὲ καὶ πολλῶν αἴτου- 
μένων ἑστιᾶσαι τὰ νικητήρια. ΠΙΤΤΟΗ. 
510. 841} ἑστιᾶν τὰ ἐπινίκια οἵ 511η1}18. 

τὸν Ὑρκάνιον ἵππαρχον] Ὑρκανίων 
ΘΙ βικιθ. ΘΌΡΤα Ο. 3, 28, δϑί Ὕρκα- 
νίων δὲ ὁ υἱὸς τοῦ ἱππάρχου. ΗΝ, 

2. αὐτοὶ] δοῖδ. ΜατΙρὸ ΟΟ μόνοι δί- 
χα ἑτέρων. 

ἐκάθιζεν] Μεάϊστῃ Ἰηΐοι ἄπιοθ. σοη- 
νῖναβ5 ἰΙοσστῃ ρα Ῥεγβαὰθβ ΠΟΠΟΥ Δ 1581- 
τη τη τηθηηογαΐ ΡΠ αίγο8. Ο). Κ᾽, 1,2. 
5ΟΗΝ, (Οὐὐδῃ) γερὶβ Ρθυβαγπ) α6- 

50.100 ΗΠ Υδο] 468 (ὐαπΊθοιι5 ἀρὰ Α- 
{Π6η. 4» Ρ. 148 Β. 

4. ἢν πλείονες ὦσιν] ΝΗ ΘΟ ΑΒ 110 α]- 
ὁοηάπτη [πἰδβθῖ εἰ πλείονες εἶεν, 51] αποά 
πῆς ορὶὺ γτὰβ ἰαηδιιπι Βρθοίαγθία  : 
ΠΌΠΟ ΥΟρθ5 ῬΘΡΒΑΥ ΠῚ 1Ππ ὈΠΙνΘΙΒΙΙΠῚ 
ἀἸσπηΐαγ, αὖ οδίθηα!ῦ 5. 5. Θχίῦ. οἱ 1ο- 
ου ΡΙ]αΐΑγ ἢ. Οὐηΐ. 8,1, 24. Μαϊῖθ 
ααΐθηι Ῥ]ΘΥΙαιι6 πλείονες, ατιδὸ [ΟΥ̓ Πἃ 
101]16 44 ΗΠ. ατ. 2, 3» 34; 4, 3, το ΝΣ 
;, 12. Πλέονες ἢ μύριοι γ1Ὸ πλεῖν ἢ 
μύριοι το]ϊοῖῦ ΜΟΟΓΙΙΒ Ρ᾿. 294. 
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«ὦσιν, ὡσαύτως. σαφηνίζεσθαι δὲ ὡς ἕκαστον ἐτίμα διὰ 
τοῦτο ἐδόκει αὐτῷ ἀγαθὸν εἶναι, ὅτι ὅπου μὲν οἴονται οἱ 
ἄνθρωποι τὸν κρατιστεύοντα μήτε κηρυχθήσεσθαι μήτε 
ἀθλα λήψεσθαι, δῆλοί εἰσιν ἐνταῦθα οὐ φιλονείκως πρὸς 
ἀλλήλους ἔχοντες" ὕπου δὲ μάλιστα πλεονεκτῶν ὁ κρά- 

τιστος φαίνεται, ἐνταῦθα προθυμότατα φανεροί εἰσιν ἀγω- 
σνιζόμενοι πάντες. καὶ ὁ Κῦρος δὲ οὕτως ἐσαφήνιζε μὲν [5] 
τοὺς κρατιστεύοντας παρ᾽ ἑαυτῷ, εὐθὺς ἀρξάμενος ἐξ ἕδρας 
καὶ παραστάσεως. οὐ μέντοι ἀθάνατον τὴν ταχθεῖσαν 
ἕδραν κατεστήσατο, ἀλλὰ νόμιμον ἐποιήσατο καὶ ἀγαθοῖς 
ἔργοις προβῆναι εἰς τὴν τιμιωτέραν ἕδραν, καὶ εἴ τις ῥᾳ- 
διουργοίη, ἀναχωρῆσαι εἰς τὴν ἀτιμοτέραν. τὸν δὲ πρω- 
τεύοντα ἐν ἕδρᾳ ἡ ἠσχύνετο μὴ οὐ πλεῖστα καὶ ἀγαθὰ ἐ ἔχον- 
τα παρ᾽ αὐτοῦ φαίνεσθαι. καὶ ταῦτα δὲ ἐπὶ Κύρου γενό- 
μενα οὕτως ἔτι καὶ νῦν διαμένοντα αἰσθανόμεθα. 

6 ᾿Επεὶ δὲ ἐδείπνουν, ἐδόκει τῷ Γωβρύᾳ τὸ μὲν πολλὰ [4] 
ἕκαστα εἶναι οὐδέν τι θαυμαστὸν παρ᾽ ἀνδρὶ πολλῶν ἄρ- 
χοντι᾿ τὸ δὲ τὸν Κῦρον οὕτω μεγάλα πράττοντα, εἴ τι 
ἡδὺ δόξειε λαβεῖν, μηδὲν τούτων μόνον καταδαπανᾶν, ἀλλ᾽ 
ἔργον ἔχειν δεόμενον τούτου κοινωνεῖν τοὺς παρόντας" πολ- 
λάκις δὲ καὶ τῶν ἀπόντων φίλων ἐστιν οἷς ἑώρα πέμποντα 

γταῦτα αὐτὸν οἷς ἡσθεὶς τύχοι: ὥστε ἐπεὶ ἐδεδειπνήκεσαν 
καὶ τὰ πάντα πολλὰ ὄντα διεπεπόμφει ὁ Κῦρος ἀπὸ τῆς 
τραπέζης, εἶπεν ἄρα ὃ Γωβρύας, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ, ὦ Κῦρε, 
πρόσθεν μὲν ἡγούμην τούτῳ σε πλεῖστον διαφέρειν ἀνθρώ- 
πων τῷ στρατηγικώτατον εἶναι. νῦν δὲ θεοὺς ὄμνυμι ἢ 
μὴν ἐμοὶ δοκεῖν πλέον σε διαφέρειν φιλανθρωπίᾳ ἢ στρα- 

4. ΑΔαΙαι] διά. ὅτι ὅπου) ὅ ὅπου ἔτι Α.α. οἱ οπι. Ὁ... προθυμότατα (Ο.Ὦ. 
φρονιμώτατα Ἀ.ἃ. εἰσὶ πάντες ἀγ. (0.10. 5. δὲ] μὲν δὴ ΟΣ δὴ Ὶ.. παρ᾽ ἢ 
μὲν παρ᾽ Ὁ. κατεστήσαντο Ὦ. ΡΓ.» αὖ ν]αθίτιΓ. ἐποιήσαντο ς. τιμιω- 
τάτην δον τις] τι Α.6. ἀτιμωτ. ;. ΡΓ. Ο.. ΡΓ. ἐν ἔδρᾳ] ἕδραις (.}Ὁ. 
μὴ οὐ] μὴ Α.«α. καὶ οἵα. Ὁ. αὐτοῦ] αὐτῷ (Οἱ ὀονῖ. 5. ν. τ ἐπὶ] ὑπὸ Ο.. 
6. ἐπεὶ---γωβρύᾳ οτη. Α. δὲ] δὴ Ο. - οὕτως (..}. δεόμενον) τὸν δεόμενον 
Ο. Ὁ.Μ. ἁπάντων Ὦ. ἡ. τὰ πάντα πολλὰ δίερμαπιιβ. πάντα τὰ πολλὰ Α. σ. 
τὰ πάντα πάμπολλα Ὠ.Μ. διαπεπόμφει Α.α. πρόσθεν μὲν} πρόσθε μὲν 
Α. πρόσθεν Ὦ. πλείστων (. νῦν] τοὺς Ἀ. σ. ἢ μὴν] ὑμῖν ἢ μὴν 10. 
δοκεῖ Α.(ἃ. ΘΟΥΓ. 5. ν. 1.» 411 Ὠ1Ο πηρ. μέγιστος τοῦ κύρου ἔπαινος. 

4. ὅπου οἴονται] ΟὐΟηΐ, 2, 2, 17. (66. 6, 2: Αἰσχρόν ἐστι μὴ οὐκ ἄλλας 
ΖΕΌΝ. πληγὰς ἐμβάλλειν. 

. ἠσχύνετο μὴ οὐ---φαίνεσθαι) Α- 6. πέμποντα) Οοπΐ. 818 8, Ἴ. 
τ 2, 3.11: Ὥστε πᾶσιν αἰσχύνην Ἴ. τὰ πάντα πολλὰ ὄντα] ὅ.. 6 εβΐ 
εἶναι μὴ οὐ συσπουδάζειν. Ἐεὶρ. 1.8- πολλὰ ἕκαστα. (ΗΝ. 

Ὁ ἃ Ὁ 
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Υ͂ Χ 2, « ἴω Ἁ ᾿ 

ὃ τηγίᾳ. Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος" καὶ μὲν δὴ καὶ ἐπιδείκνυμαι 
ἀν τ τς δος Ὁ Ἄ ᾽ δ 7, “ 

τὰ ἐργα πολὺ ἥδιον φιλανθρωπίας ἢ στρατηγίας. Πῶς 
ὃ ΤΣ ΤῸΝ « Τ' Ὅ Υ Ν Ν - - 
ἢ; ἐφὴη ὁ Τωβρύας. “Οτι, ἐφη, τὰ μὲν κακῶς ποιοῦντα 

» ΄, “: γκ5 , νι ΩΝ 5 ᾽ ἥ . ἴ .. 
ο ἀνθρώπους δεῖ ἐπιδείκνυσθαι, τα δὲ εὖ. ἐκ τούτου δὴ ἐπεὶ [5] 

[2 ι 57 χ. 7] Ἂς σι Ὧ᾽ ᾿ι ἜΝ Ε 53 

υὑπέπινον, ἤρετο ὃ Ὑστάσπας τὸν ἴζῦρον, ᾽Αρ ἂν, ἐφη, ὦ 
“ » ͵ 57 3 Υ ὰ 7 , ὧν 

Κῦρε, ἀχθεσθείης μοι, εἴ σε ἐροίμην ὃ βούλομαί σου πυθέ- 
3 ἃ Ἂς Ἁ Χ Χ ,, » 7 Ψ 

σθαι; Αλλα ναὶ μὰ τοὺς θεοὺς, ἔφη, τοὐναντίον τούτου 
3 ͵ ἷ 5 - δ 

ἀχθοίμην ἂν σοι, εἰ αἰσθοίμην σιωπῶντα ἃ βούλοιο ἐρέ- 
7 7 Ὑ 2᾽ », ᾽ , » 

σθαι. Λέγε δὴ μοι, ἔφη, ἤδὴ πώποτε καλέσαντος σου οὐκ 
5 Ψ' 3 Φ ΄- 7 “ 

ἦλθον ; Εὐφήμει, ἔφη ὁ Κῦρος. ᾿Αλλ᾽ ὑπακούων σχολῇ 
«ς "4 Φ Ἁ ΄- - ἃ ᾽ ΒΝ Ἵ᾽ 

ὑπήκουσα; Οὐδὲ τοῦτο. []ροσταχθὲεν δέ τι ἡδὴ σοι οὐκ 
ὰ Ἁ Ψ γ΄ σ 

ἔπραξα: ; Οὐκ αἰτιῶμαι, ἔφη. Ο δε πράττοιμι, ἐστιν ὃ τι 
πώποτε οὐ προθύμως ἢ ἢ οὐχ ἡδομένως πράττοντά με κατέ- 

ιογνως; Τοῦτο δὴ πάντων ἥκιστα, ἔφη ὁ Κῦρος. Τίνος 
Ἂν Ψ“ 3 Ν ζω - 53 “ ᾿ 

μὴν ἕνεκα, ἔφη, πρὸς τῶν θεῶν, ὦ ΙΚῦρε, Χρυσάνταν 
4 “ Ν ω 7 « “ 

ἔγραψας ὥστε εἰς τὴν τιμιωτέραν ἐμοῦ χώραν ἱδρυθῆναι ; 
5 γι Ὑ -“ ΄ 2) “4 

Ἢ λέγω; ἐφη ὁ Κῦρος. Ιάντως, ἐφη ὁ Ὑστάσπας. 
ἊΝ Ν 5 » » ’ὔ » ΄ ) “ « 7 

11 Καὶ σὺ αὖ οὐκ ἀχθέσει μοι ἀκούων ταληθὴ : Ησθηήσομαι 
᾿ 3 ΒΕ. Ἕ 3 ἴω “ » » σι. ,] 7 

μεν οὖν, ἐφη. ἣν εἰδῶ ὅτι οὐκ ἀδικοῦμαι. Χρυσάντας τοί- 
- “ » ἐν 

νυν, ἔφη, οὑτοσὶ πρῶτον μὲν οὐ κλῆσιν ἀνέμενεν, ἀλλὰ 
-- - ΡΞ » ν 3 Ν 

πρὶν καλεῖσθαι παρῆν τῶν ἡμετέρων ἕνεκα: ἔπειτα δὲ οὐ 
τὸ κελευόμενον. μόνον, ἀλλὰ καὶ ὃ τι αὐτὸς γνοίη ἄμεινον 
εἶναι πεπραγμένον ἡμῖν τοῦτο ἔπραττεν. ὁπότε δ᾽ εἰπεῖν 
τι δέοι εἰς τοὺς συμμάχους, ἃ μὲν ἐμὲ ᾧετο πρέπειν λέ- 

3 Ν 7] ἃ ΔΝ 5) 7 Ἃ 

γειν ἐμοὶ συνεβουλευεν᾽ ἃ δὲ ἐμε αἰσθοιτο βουλόμενον μεν 
᾿Ν Ν » 

εἰδέναι τοὺς συμμάχους, αὐτὸν δέ με αἰσχυνόμενον περὶ 
σ΄ Ψ' σ΄“ - Ἵ Ε ἴων 7 

ἐμαυτοῦ λέγειν, ταῦτα οὗτος λέγων ὡς ἑαυτοῦ γνωμὴν 

δὴ) Μ. δὲ Α.}0. οτῃ. ).α., φὰ 

[6] 

ὃ. καὶ ἐπιδείκνυμαι] ἐπιδείκνυμαί γε 1). 
5. ν, ΓΤ. πῶς---γ. 9. δὴ] δῆτα δ'ορΠαπίδπα. ἐπήρετο 1). ἄρ᾽ ἂν] ἄρα 1). 
ἔρεσθαι 1). ἈΠ ἔφη σχολῇ 10. δέ τι ἤδη δέ μοι ἤδη τι 1). δ] ἃ Ὁ. 
προθύμως οὐδὲ ἡδέως Ε., 1ο. ἔφη ἕνεκα 10)., 86α βὶ α 5. ν. χρυσάνταν 
ἔγραψας] χρυσάντας σε ἔρεψεν Α.(α. ΠΟΥ. τὴρ. Τ. ἐμοῦ χώραν] ἕδραν ἐμοῦ 1). 
ἱδρυνθῆναι 1) ἀχθέσει] ἀχθήση ἘΣ. ἀχθεσθήσει 1). ἀχθεσθήσῃ Α.α. 
11. ση. τὸν ἔπαινον χρυσ. 1). τηρ. 
δέ με Ε΄. δέ με] δὲ 1). 

8, ἐπιδείκνυμαι] ψοθατα Δα Ποῖ, 
αυοα οδβίθηϊα!] 0 8 ΠΔ ΟἿΠῚ ἀεἸδοιαιομο 
σΟΠ] αΠοΐτη ΒΙρ:Ποαί : ἃ}1ὰ5 ἀποδεί- 
κνυσθαι ἔργα 50]6γηπΠ6 οβὺ. 50ΟΗΝ, 

0. ὑπέπινον) ΑἸ1ὰ νΘΥῸ] Θχθιηρ]α, οἱ 
ἀρὰ [μὉ. ΒΌΌΡΙΡΕΓθ, 46 ἸΔρρὶιθ. "Ϊ- 
ῬοΩΠΡι5, δαπί ἃΡ. Χοη. οὖ 8]108 ἴῃ 
“Ἴιο5. ϑδίθρῃ. οἰϊαΐοϑ. 

ἔργα φίλου α. τηρ. δέον 1}. δὲ ἐμὲ] 

το. ἔγραψας) ἔρεψας ἴῃ ἔτρεψας 
τηὰίας Ρ, οὐ ϑιθρῃαπίαηα. Εγραψας 
ΒΙρηϊΠοαΐ ΟΥ̓ΩΙΠΘΙὴ ΒΟΥ ρίτιτη. 

ἀχθέσει) ῬιοΥΒοηὶ δα Μορηη Ρ. 21 
46 ΤὈγπηᾶ ἀχθεσθήσομαι Ἰιια]οϊατη απ0- 
ἀδιηπηοο σΟηἢχτηδί, Π. 

11. ταῦτα οὗτος λέγων] Νεϊαῦ 7, 5. 

555) 8.11. ΦΘΙΌΌ,: 



Ἂ “ Ν Υ͂ ἊΝ, ΓΟ 

12 ἐμοῦ ἀγάλλεται καὶ ἥδεται. 

14 καὶ ἔχοις ἂν, ἐφη ὁ Ο Κῦρος, εἰπεῖν διότι: ᾿ Ἔγαγε. 

3 ΄΄ 

Ιοσιν εμττοίει. 

{ΠΕ ΑΒ: 40 

ἀπεφαίνετο" ὥστ᾽ ἔν γε τούτοις τί κωλύει αὐτὸν καὶ ἐμοῦ 
ἐμοὶ “κρείττονα εἶναι : καὶ ἑαυτῷ μὲν ἀεί φησι πάντα τὰ 
παρόντα “ἀρκεῖν, ἐμοὶ δὲ ἀεὶ φανερός ἐστι σκοπῶν τί ἂν 
προσγενόμενον ὀνήσειεν, ἐπί τε τοῖς ἐμοῖς καλοῖς μᾶλλον 

πρὸς ταῦτα ὁ Ὑστάσπας εἶπε, 
Νὴ τὴν Ἥραν, ὦ Κῦρε, ἤἥδομαί γε ταῦτά σε ἐρωτήσας. 
Τί μάλιστα; ; ἐφὴ ὁ Κῦρος. Ὅτι κἀγὼ πειράσομαι ταῦτα 
ποιεῖν" ἕν μόνον, ἐφη, ἀγνοῶ, πῶς ἂν εἴην δῆλος χαίρων 
ἐπὶ τοῖς σοῖς ἀγαθοῖς" πότερον κροτεῖν δεῖ τὼ χεῖρε ἢ γε- 
λᾶν ἢ τί ποιεῖν. καὶ ὁ ᾿Αρτάβαζος εἶπεν, ᾿Ορχεῖσθαι δεῖ 
τὸ Περσικόν. ἐπὶ ἌΣ. μὲν δὴ γέλως ἐγένετο. 

Τροϊόντος δὲ τοῦ συμποσίου ὃ Κῦρος. τὸν Γωβρύαν 
ἐπήρετο, Ἐϊπέ μοι, ἔφη, ὦ Γωβρύα, νῦν ἂν δοκεῖς ἥδιον 
τῶνδέ τῳ τὴν θυγατέρα δοῦναι ἢ ὅτε τὸ πρῶτον ἡμῖν 
συνεγένου : Οὐκοῦν, ἐφη ὁ Γωβρύας, κἀγὼ τἀληθῆ λέγω; ς 
Νὴ Δί, ἔφη ὁ Κῦρος, ὡς ψεύδους γε οὐδεμία ἐρώτησις 
δεῖται. Εὖ τοίνυν, ἔφη, ἴσθι ὅτι νῦν ἂν πολὺ ἥδιον. Ἦ 

Λέγε 
δή. Ὅτι τότε μὲν ἑώρων τοὺς πόνους καὶ τοὺς κινδύνους 
εὐθύμως αὐτοὺς φέροντας. νῦν δὲ ὁρῶ αὐτοὺς τἀγαθὰ σω- 

φρόνως φέροντας. δοκεῖ δέ μοι, ὦ Κῦρε, χαλεπώτερον 
εἶναι εὑρεῖν ἄνδρα. τἀγαθὰ καλῶς φέροντα ἢ τὰ κακά" τὰ 
μὲν γὰρ ὕβριν τοῖς πολλοῖς, τὰ δὲ σωφροσύνην τοῖς πᾶ- 

καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, κουσας, ὦ Ὕστασπα, 

ἑαυτὸν Α.α. τοῖς Α. τοῖς ἐμοῖς 1)... 5. ν. τ. 
μᾶλλον] πολὺ μᾶλλον 10. 12. ἥραν] ἔφη δα. 1). ἡμέραν Β., εὖ τηρ΄. ὅρκος 
νὴ τὴν ἡμέραν. δεῖ] ἔφη δεῖ Ὁ. 12. ὁ] καὶ ὁ Ὠ. Μ. δδκοίαις Α.α. 
τῶνδέ τῷ] τῶ δὲ εγᾶϑο ν 1). τῷδε οἰΐαπη Α.(. ργ. ἦ καὶ οτα. Α.(. τηρ. τ. 
ἂν οἵη. Α.6. ὁ] γωβρύας ροβῖ ὁ ἀε]εί Ὁ. 14. νῦν---φέροντας οτη. 1). 
δὲ Ε΄ νὼ 6. καλῶς] σωφρόνως 1). φέροντα φοϑβύ κακὰ ϑίοὈ. ΕἸ. 22, 45. 
ὡραῖον ἅπαν Ὠϊς τηρ΄. α. 

’ ΄“΄ ᾽ 

τούτοις] τοῖς τοιούτοις [). 

τοῖς ἐμοῖς καλοῖς ϑυδρεοούπιη ΡτῸ- 
ΠΟΙΉΘΗ, αποα αϑ αυ]6Π) 8. 12 οἷ 8110], 
564 ΟῚ οδϑί 8, 2, 2, δἴβι 101 συνή-᾽ 
δεσθαι, Ὠϊς ἥδεται. 

12. τὸ Περσικόν] 80. ὄρχημα, οἴδιη 
ὄκλασμα αἰϊούαπτῃ, δαοσίογα ΡΟ] 66 4, 
1οΟ, οὐ Χεπορῇ. Αμδῦ.ύ,:, 5. ΞΟΗΝ. 
ὕρι ν. αῃποῖ. θυτὶβ 8. ̓ Αἴῆβη. 10, Ρ. 
434 Ε: Ἔν μόνῃ τῶν ἑορτῶν τῶν ἀγο- 
μένων ὑπὸ Περσῶν τῷ Μίθρῃ βασιλεὺς 
μεθύσκεται καὶ τὸ Περσικὸν, ὀρχεῖται" 

τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν. 

ἀλλὰ πάντες ἀπέχονται κατὰ τὴν ἡμέ- 
ραν ταύτην τῆς ὀρχήσεως. Πέρσαι γὰρ, 
ὥσπερ ἱππεύειν, οὕτω καὶ ὀρχεῖσθαι 
μανθάνουσι" καὶ νομίζουσι τὴν ἐκ τῆς 
ἐργασίας ταύτης κίνησιν ἐμμελῆ τινα 
λαμβάνειν γυμνασίαν τῆς τοῦ σώματος 

ῥώμης. 
12. τὸ πρῶτον] ἢ 59 2. ΤΡ: 

κἀγὼ ] ΠοΒρΙοἷῥ 5. το. 
ὡς ψεύδους---δεῖται) Οιι αυδογ 6Χ 

ΙύοΥο, νου τῇ που ύ, ΠΟ. [α]βατη νοὶ 
τπρπάδοίιπι. ΒΟΉΝ. 

[1] 

[8] 
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ὔ Ν ς“ 

Γωβρύου τὸ ῥῆμα; Ναὶ μὰ Δν ἐφη᾽ καὶ ἐὰν πολλὰ 
τοιαῦτά γε λέγῃ, πολὺ μᾶλλόν με τῆς θυγατρὸς μνηστῆρα 

Ἃ 5 

τό λήψεται ἢ ἐὰν ἐκπώματα πολλὰ ἐπιδεικνύῃ. Ἦ μὴν, ἔφη 
τς 7 ΄ 4 Ε “- ’’ 

ὁ Γωβρύας, πολλὰ γέ μοί ἐστι τοιαῦτα συγγεγραμμένα, 
ἜΣ » 7 7 Ἃ Ν - 

ὧν ἐγὼ σοι οὐ φθονήσω, ἣν τὴν θυγατέρα μου γυναῖκα 
, Χ 3.9 "4 3 » Ν 74 7 

λαμβάνῃς" τα δ᾽ ἐκπώματα, ἔφη, ἐπειδὴ οὐκ ἀνέχεσθαί μοι 
,ὔ 5 5.5.» 9 ’, ΄ “- » Ν εἶ Χ “ 

φαίνει, οὐκ οἱδ᾽ εἰ Κρυσαντᾳ τούτῳ δῶ, ἐπεὶ καὶ τὴν ἐδραν 
ε ΄ Νν 3 « - δὰ ᾿ 

Ι7σου ὑφήρπασε. Ἰζαὶ μὲν δὴ, ἐφη ὁ Κῦρος, ὦ Ὕστασπα, 
Ν Φϑ.. Ν ΄ Ἷ Ἃ ΕῚ “ ς ΄σ - 

καὶ οἱ ἄλλοι δὲ οἱ παρόντες, ἣν ἐμοὶ λέγητε, ὅταν τις ὑμῶν 
- 3 ᾽ὔ ς σ΄ Χ Ν 

γαμεῖν ἐπιχειρήσῃ, γνώσεσθε ὁποῖος τις κἀγὼ συνεργὸς 
ἘΠ Ν 5“, . ὁ ᾿ 5 Ἃ 7 3 - 

τ8 ὑμῖν ἔσομαι. καὶ ὁ Γωβρύας εἶπεν, Ην δέ τις ἐκδοῦναι [9] 
βούληται θυγατέρα, πρὸς τίνα δεῖ λέγειν ; Πρὸς ἐμὲ, ἔφη 
ὁ Ἀῦρος, καὶ τοῦτο πάνυ γὰρ, ἔφη. δεινός εἰμι ταυτὴν τὴν 

10 τέχνην. Ποίαν: ἐφὴ ὁ Χρυσάντας. Τὸ γνῶναι ὁποῖος 
ἂν γάμος ἑκάστῳ συναρμόσειε. καὶ ὁ Χρυσάντας ἔφη, 

7 ω 5, 

Λέγε δὴ πρὺς τῶν θεῶν ποίαν τινά μοι γυναῖκα οἴει συν- 
" ͵7 ΄ Ἁ 32) ΓΔ Ἂς 

2Ζοαρμόσειν κάλλιστα. ἱϊ!ρῶτον μέν, εφη, μικραν᾽ μικρὸς 
Ν) Ν 53 9 ΄ ΄σ 5᾽ὕ 

γὰρ καὶ αὐτὸς εἶ" εἰ δὲ μεγάλην γαμεῖς, ἣν ποτε βούλῃ 
ἈΝ » Ἃ “- ’ὔ ΄ Υ͂ ὩΨ Ν 

αὐτὴν ὀρθὴν φιλῆσαι, προσάλλεσθαι σε δεήσει ὠσπερ τὰ 
7 κ“ δ Χ 5 Ε - “- Ν ΣᾺ» 

κυνάρια. Τοῦτο μὲν δὴ, ἔφη, ὀρθῶς προνοεῖς" καὶ γὰρ οὐδ 

Ἥμει Βν  ΤΕτς πολλά μοι 1}. τό. γ᾽ 15. πολλά γε τοιαῦτα λέγει Ὦ. 
ἔτι δῶς (ἃ. οοΥΤ. ἐπεὶ] δὲ Δα] Ῥαποῦ8 ἐμοί ἐστι (1. λάβης Μ. φαίνῃ Ὁ. 

ποίδῃβ ἃ. 17. οἱ ἄλλοι] ἄλλοι Ὁ). 
ΓᾺ5.) γαμίσειν, 8566 ἐ Ιῃ ἢ ἰηγιζαῖο, Ὁ. 
Ροϑβῦ τις Ὁ. [0. συναρμύσαι ἴ), 
οἵη. Δ.Ε. τὴρ. τ. 
ἐάν ). βούλει Δ.Ε. 
τόδε τηρσ. ἃ. τούτου 1). 

15. τὸ ῥῆμα] 1. 6. τὸν λόγον, τι 
Τποῷ 2, 5Ο: Καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ 
ῥῆμα' 20, 20, τ|ῦ] λόγος, 26, ῥῆμα. ὅ1ο 
ἃρπα ᾿Δ.ηο08 ϑϑγδιν, (6 Ἰηΐοστο 806 
βούιηοηθ. ΗΠ ΓΠΙΟῸΗ. 

ἐκπώματα] Υ.. 5, 2, 7. 
τό. ἐοΥμεν βαμμένα, Ν.: δυῶν 
20. μικρὸς] Ν. 2, 3, 6 
γαμεῖς] ὙΤΤΔΑΡ Αι ααοα ἴῃ ΠΠΡΥῸ8 

[Πύτιτη ΠΟῚ ΟΥ̓ΠΠ65 1810 ΠΟΥΔΤΙΟΥ τι Τα 
1 ΡΟ 18, οΘοηδίαῦ ὈΔΥ Αγ 6586 ἀρτᾷ 
Αἰςοβ. Ὗ᾽. δίθρῃ. 65. 

ὡς τὰ κυνάρια] ὥσπερ Ῥοί᾽π5. ἀἸΘΟΓΘ 
ἴῃ [411015 Χοπορῃοηΐθῃ) οδίθηάιηΐ 
ΘΧΘΙΡ]α ὦ Απᾶ})}. 7, 2, 32 οοἸ]]αία. 
Ουρι Δ]. 1, 4: 11, 21. ΕἸ ΟΡΙΏΔΠῚ 
κυνάριον οἴ81 ποὴ παρτοῦεί ῬΏγγη]- 
σμπι5. Κι Ρ. 40. 14: Κυνάριον καὶ 

ἔσομαι γενήσομαι 1). 
τινὰ οἴη "" “μοι σ. 1). ΠΟΥ. ἴῃ ῃ. 

20. μὲν] μὲν γὰρ 1). 
προσάλεσθαι 1). ργ. 

γαμεῖν ἐπιχειρήσῃ] ἐπιθυμεῖ (νε] ἢ ἴῃ 
1ὃ. θυγατέρα 

οἴει 
δγριον. Α.α. 

ἀστεῖον ὅλον 
ἢν α. 

ἀπ 1... ὡς Δ. 

κυνίδιον δόκιμα, ᾿Ιάδηη ἰατηθη ἴῃ 150]. μ᾽. 
18ο : Κυνίδιον, λέγε. Θεόπομπος δὲ ὁ 
κωμικὸς ἅπαξ που κυνάριον εἶπε. (Ἕὐπὶ 
84 ατὖῦὸ Απίϊαῖῦ. Ρ. 104, 30: Κυνάριον, 
οὐ μόνον κυνίδιον, ᾿Αλκαῖος κωμικός. 
Κυνίδια (οοῃ. 12, 8, αὖ ΑὙἸΒΙΟΡ Δ Π65 
εἴ ΡΙαΐῖο ἔἁπιιῃγα. Ρ. 2ο8 Α,1, οὔϑι 10. 
0 15. οϑί κυνάριον. ΝΙΪΙ]ΟΙΩΪΠΙ8 
Πθῖη0 ΔΠΠγπιδῦ ΠΠ]ῸΒ. ΠῸΠ [Ἀ]16γ6 ἀραα 
Χορ]. οὖ ]αιοηθηι, απιπὴ τιγᾶαιιθ 
[οὐ πιὰ σοί σοηϊπηοία ν]ἀθαίαν ἀρπα 
Λποη. ἴῃ Νοίϊοος οἱ ωιναῖί5, νου 19) 
Ρ. 105, ὃ: Μείωσις δὲ ὅταν σμικρύνων 
τι λέγῃς, ὡς ᾿Αριστοφάνης, οἷον τριὴ- 
ρίτη (τριήριον σοῃ οἱ αα δορὶ. “Π68. 
Ιη ν.)ν βοιδάριον, κυναρίδιον, υ0] Ἰοροη- 
ἀππη κυνάριον ν6] κυνίδιον, ποαιιθ ΑτὐἹ- 
Βίορ πα ηθ5 α΄! ἀοιη αΠἸχουαῦ κυνάριον, τοῦ 
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21 ὁπωστιοῦν ἁλτικός εἰμι. "Ἔπειτα ὃ᾽, ἔφη, σιμὴ ἂν σοι 
ἰσχυρῶς συμφέροι. Πρὸς τί δὴ αὖ τοῦτο: Ὅτι, ἔφη, σὺ 
γρυπὸς εἰ" πρὸς οὖν τὴν σιμότητα σάφ᾽ ἴσθι ὅτι ἡ γρυ- 
πότης ἀριστ᾽ ἂν προσαρμόσειε. Λέγεις σὺ, ἐφη, ὡς καὶ τῷ 
εὖ δεδειπνηκότι ὥσπερ καὶ ἐγὼ νῦν ἄδειπνος ἃ ἂν συναρμότ- 
τοι. Ναὶ μὰ Δί, ἔφη ὁ Κῦρος" τῶν μὲν γὰρ μεστῶν 

22 γρυπὴ ἡ γαστὴρ γίγνεται, τῶν δὲ ἀδείπνων σιμή. καὶ ὁ 
Χρυσάντας ἔφη, Ψυχρῷ δ᾽ ἂν βασιλεῖ πρὸς τῶν θεῶν 
ἔχοις ἂν εἰπεῖν ποία τις συνοίσει : ἐνταῦθα μὲν δὴ ὅ τε 

34 Κῦρος ἐξεγέλασε καὶ οἱ ἄλλοι ὁμοίως. γελώντων δὲ ἅμα 
εἶπεν ὁ Ὑστάσπας, Πολύ γ᾽, ἔφη, μάλιστα τούτου σε; ὦ 
Κύρε, ζγλῶ ἐν τῇ βασιλείᾳ. Τίνος: ἐφη ὁ Κῦρος. Ὅτι 
δύνασαι καὶ ψυχρὺς ὧν γέλωτα παρέχειν. καὶ ὁ Κῦρος εἷ- 
πεν, "Ἐπειτ᾽ οὐκ ἂν πρίαιό γε παμπόλλου ὥστε σοὶ ταῦτ᾽ 
εἰρῆσθαι, καὶ ἀπαγγελθῆναι παρ ἢ εὐδοκιμεῖν βούλει ὅτι 
ἀστεῖος εἰ; καὶ ταῦτα μὲν δὴ οὕτω διεσκώπτετο. 

Μετὰ δὲ ταῦτα Τιγράνῃ μὲν ἐξήνεγκε γυναικεῖον κύσ- 
μον, καὶ ἐκέλευσε τῇ γυναικὶ δοῦναι, ὅτι ἀνδρείως συνε- 
στρατεύετο τῷ ἀνδρὶ, ̓ Αρταβάζῳ δὲ χρυσοῦν ἔκπωμα, τῷ 
δ᾽ Ὑρκανίῳ ἵππον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ καλὰ ἐδωρήσατο: 

[10] 

24 [1] 

21. σιμὴν Δ. δὴ οτὰ. Ὁ. 
ν: 1. 6: ΓΛΌΥΙ συναρμόζοι. 

23. τοῦτό σε ἐγὼ κῦρε 10. 
παρευδοκιμεῖν 1). βούλη 10. ρν. 

βοιδάριον, εἰδὶ ΤΟὈΘοἸκῖτι5. δα ῬΏτγη. 
Θὔϊδτη 1 8115 ΑἸ] {1ν15 ναγϊδύμτη [π- 
1586 ΔηΠηΔ νου Ὁ ἸηΐΘΓ ὈΓΓΔΙΉΘτιΘ ἴογ- 
ΤηϑΠ|. ἴρϑβα διΐθη ΘΟΙΠΡΆΓΔΙΙΟ 6].5- 
α6π1 δϑύ βϑ πθυβ αποα ἰοΠρὶ δα 7, 5.11. 
Ηαυὶς υοάδηηπηοαο [1115 1,4,4: Τὸ 
σκυλακῶδες, τὸ πᾶσιν ὁμοίως προσπί- 
πτειν, 81 Ῥοβίγθιηδ βῃύ ΧΘΠοΟρΠΟηΙ8. 

21. συναρμόζοι]) Υ. δα τ. 3.17. 
σιμὴ] Βεβροχὶξ ΡΙαΐατοτιβ Ὁ. ϑγτηρ. 

11,1. 5ΟΗΝ,. 
22. Ψυχρῷ ] δ. [18 {τὶρτ4α 6β ν θη 1185 

ὨΔΒΙ] 6 ΒΙΤΏ1 οἵ δα τη] ΘΟΠΊΡΑΓΔ]Ο οἵ 
σΟΠ]Ποῦϊο δα Θοη πα ατα ἰπἀ86 ᾿πνθ- 
Ὠϊθηυπλ. Δ ΘΙ ΠΤ ΠΪΠΏ15 ΒΓΟΙΠΔΟΠΟΒΊΙΒ 
νειν ΟΠ υβαπίαθ ΤΘΡῚ Ἰηρσθιθηβ α]- 
ΟἿἹ ἔτιρτιϑ : ΠΙΒῚ ἔογίθ ΔΩ θΙραἰξαθ Ιῃ 
ψυχρῷ Ἰαἴοί αἸΐχια, απο Θἐἴδεϊῦ τι οτα- 
Π65 δία ἴρ86 γτιιβ ἴῃ τἰδατῃ οἴ πη- 

τὰ δος (α; 
22. δ᾽ 5. Υ. Τ' 

βασιλεῖ Ἀ. εἰ αὶ ἔφη βασιλεῖ 1)., αὶ] ἴῃ τηρ΄. ὅτι κῦρος ψυχρὸς ἦν. 
Π Ὁ μΣ] ἔφη 84 α. 

’ ΄ 

συναρμύσειεν . τῷ 5. 
α. ἂν πρὸς τῶν θεῶν 

τε 8.0. :. 
:. ἔπειτ᾽] ἐπεὶ Α.Ο. 

οὕτως Α.Ὁ. διεσκώπτοντο (.Μ. 

ἀογθηΐαγ. οΙηαθ τ τη Τ1Ὦ] 866}- 
αἰ σαν ποὴ ᾿ρβ6 ΟἸγυϑδηΐαβ βίοτηδ- 
σα θαπάτιβ ρουβοαπαῖαγ ἀϊοΐσχη βοᾶ 
Ηγϑίαβραϑ νθῦθο ΠΟῸῚ ἰδρεβϑιδβ δηΐθα 
ΒαΒΟΙρΙδῦ απ881 σοη τ 6] 8 ἃ ἢυγΥ- 
βδηΐῷ σορίδῃ οὗ αιροαῖ. δα Βοηη- 
ὨΘΠῚ ΒΘΨΘΙΙΠῚ 8ΠῚ ΒΌΡΙΔ 8. 12, ν]61- 
ΤΩΤΙΒ ; ΠΘΠῚ ἔδθγθ ΘΟ ΘὈΥΟΒι ΠῚ ΠΟΡ15 ἢ]ς 
Χοπορἤοη Ρῥτοριὶηδΐ, 81 Γ6Π| ΘΧ ΠΟΒΕ1]15 
ΤΟΥ 5, ΘΟ Οχ ὐρδηϊίαΐθ ἀθιηοογα- 
[18 Αἰίοϑθ βίο. ΒΟῊΝ. ὥὕοηΐῇ. 
ψυχρὰ λέγειν οην. 6, 7, οὖ 51Π11}[1ἃ 
ΔΡαα 81105 6 αἸοἴ15. Ἰοοίβαιιθ {{ἸΡ16]8. 
1)6 ποπηηθ Ῥ]αῖο ἔλμαιμγα. Ρ. 284 Εἰ. 
γνάη δὶς νοσδηΐθῃ (ὑεγβαῃίδση 
τα θηΐ ΘΟΗΥΊν88. 

23. σοὶ ταῦτα εἰρῆσθαι] Ηφο (πὸ 
Θ0Ὸ ΑἰχΙ) α ἔθ αϊοία 655ὁὅ. ΨΕΈΙΒΚ. 

24. συνεστρατεύετο!] Υ. 3,1, 43. 
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25 Σοὶ δὲ, ἐφη, ὦ Γωβρύα, δώσω ἄνδρα τῇ θυγατρί. Οὐκοῦν 
ἐμὲ, ἐφη ὃ Ὑστάσπας, δώσεις, ἵνα καὶ τὰ συγγράμματα 
λάβω. Ἢ καὶ ἔστι σοι, ἔφη ὁ Κῦρος, οὐσία ἀξία τῶν τῆς 
παιδός: Νὴ Δί, ἔφη, πολλαπλασίων μὲν οὖν χρημάτων. 

Καὶ ποῦ, ἔφη ὁ ἸΚῦρος, ἔστι σοι αὕτη ἡ οὐσία ; ̓Εινταῦθα, 
ἐφη, ὅπουπερ καὶ σὺ κάθησαι Φίλος ὧν ἐμοί. ᾿Αρκεῖ μοι, 
ἐφη ὁ Γωβρύας" καὶ εὐθὺς ἐ ἐκτείνας τὴν δεξιὰν Δίδου, ἔφη. 

“6 ὦ [Κῦρε' δέχομαι γάρ. καὶ ὁ Κῦρος λαβὼν τὴν. τοῦ Ὑστά- [12] 

σπου δεξιὰν ἔδωκε τῷ Τ'ωβρύᾳ, ὁ δ᾽ ἐδέξατο. ἐκ δὲ τούτου 
πολλὰ καὶ καλὰ ἔδωκε δῶρα τῷ Ὕστάσπᾳ, ὅπως τῇ παιδὶ 

27 πέμψειε: Χρυσάνταν δ᾽ ἐφίλησε προσαγαγόμενος. καὶ ὃ 
᾿Αρτάβαζος εἶπε, Μὰ Δί᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὐχ ὁμοίου γε 
χρυσοῦ ἐμοί τε τὸ ἔκπωμα δέδωκας καὶ Χρυσάντᾳ τὸ δῶ- 
ρον. ᾿Αλλὰ καὶ σοὶ, ἔφη, δώσω. ἐπήρετο ἐκεῖνος Πότε; 
Ἐς τριακοστὸν, ἔφη, ἔτος. Ὡς ἀναμενοῦντος, ἔφη, καὶ οὐκ 
ἀποθανουμένου οὕτω παρασκευάζου. καὶ τότε μὲν δὴ οὕ- 
τως ἔληξεν ἡ σκηνήν ἐξανισταμένων. δ᾽ αὐτῶν ἐξανέστη 
καὶ ὁ Κῦρος καὶ ́ συμπρούπεμψεν αὐτοὺς ἐπὶ τὰς θύρας. 

“ὃ 1η δ᾽ ὑστεραίᾳ τοὺς ἐθελουσίους συμμάχους γενομένους [1 3] 
ἀπέπεμπεν. οἴκαδε ἑκάστους, πλὴν ἢ ὅσοι αὐτῶν οἰκεῖν ἐβού- 
λοντο παρ᾽ αὐτῷ" τούτοις δὲ χώραν καὶ οἴκους ἔδωκε, καὶ 
νῦν ἔτι ἔχουσιν οἱ τῶν καταμεινάντων τούτων τότε ἀπόγο- 
νοι. πλεῖστοι δ᾽ εἰσὶ Μήδων καὶ Ὑρκανίων" τοῖς δ᾽ ἀπιοῦσι 
δωρησάμενος πολλὰ καὶ ἀμέμπτους ποιησάμενος καὶ ἀρ- 

Ξοχοντας καὶ στρατιώτας ἀπεπέμψατο. ἐκ τούτου δὲ διέδωκε 
καὶ τοῖς περὶ ἑαυτὸν στρατιώταις τὰ χρήματα ὅσα ἐκ Σάρ- 
δεων ἔλαβε: καὶ τοῖς μὲν μυριάρχοις καὶ τοῖς “περὶ αὑτὸν 
ὑπηρέταις ἐξαίρετα ἐδίδου πρὸς τὴν ἀξίαν ἑ ἑκάστῳ, τὰ δ᾽ 
ἄλλα διένειμε᾽ καὶ τὸ μέρος ἑκάστῳ δοὺς τῶν μυριάρχων 
ἐπέτρεψεν αὐτοῖς διανέμειν ὥσπερ αὐτὸς ἐκείνοις διένειμεν. 

24. σὺ Δ.α.ὈΓ. 25. αὕτη ἐστί σοι ἴ).. κάθισαι 1). »γ. (ὐ. ΡΥ. 26. καὶ 
καλὰ γρ. μεγάλα! Ο. τηρ., 510 ΒΙρΏ0 ἴῃ τοχίι, Μ. 27. σοὶ] σὺ ἃ. ΡΥ. δώσω 
οτη. 90. ὃ δ᾽ εἶπεν εἰς τρ. ἔτος 10. ἀναμένοντος 1). ἀποθανομένου (.Μ. 
παρεσκευάζου (. ΡΥ. συνεξανέστη 1). ξυμπρ. Δ.(. 28. ἑαυτῷ 0. 
καὶ τε καὶ 1). τούτων οτῃ. ).Μ.0Ο. 20. περὶ ἑαυτὸν] παρ᾽ ἑαυτοῦ 1). 
αὑτὸν] αὐτὸν Α.1). ἑαυτὸν (ἡ. ἑκάστου 1). αὐτοῖς] αὐτῷ 1). 

25. τὰ συγγράμματα] Δ. 5: τή: Δ ΠΠῸΒ. ὑραιιοῖ, τὶ ἀπάνου 1)0Υ- 
27. εἰς τριακοστὸν ἔτος] ἰἰ δ᾽ δαίιιπ] ΥνἸ]]1τι8. δ (ὙΠ νΊ. 5, 

1η την }15 {Ἰρτηϊα αἸουαση βραΐϊπιμη 84 5. 6. 
3, Θχύν ον ὦ, 



ΓΙ ΝΊΗ-:ΟΑΥΡΟΊΙΤΥ.: 409 

Μ, Ν Ν Ν "“ “ Υὕ) ᾿΄ὕ Ν ΓΕ, 

Δοέδοσαν δὲ τὰ μὲν ἄλλα χρήματα ἀρχων ἄρχοντας τοὺς ὑφ 
ἑαυτῷ δοκιμάζων: τὰ δὲ τελευταία οἱ ἑξάδαρχοι. τοὺς ὑφ᾽ 
ἑαυτοὺς ἰδιώτας δοκιμάσαντες πρὸς τὴν ἀξίαν ὁ ἑκάστῳ ἐδο- 

41: σαν᾽ καὶ οὕτω πάντες εἰλήφεσαν τὸ δίκαιον μέρος. ἐπεὶ δὲ 
5" ΄ Ἂν ͵ ἡ « 3 Υ΄" Ν “ 

εἰλήφεσαν τὰ τότε δοθέντα, οἱ μέν τινες ἐλεγον περὶ τοῦ 
, ΄ ΚΥ » , Ν 57 Ψ Ν 

Κύρου τοιάδε: ᾿Ηπου αὐτὸς γε πολλὰ ἔχει, ὅπου γε καὶ 
ἐῆι ἐς δ νν - , - 3, 
ἡμῶν ἑκάστῳ τοσαῦτα δέδωκεν" οἱ δὲ τινες αὐτῶν ἔλεγον, 

- Ἂς δὰ » ς ͵ ΄ “- Ὁ Ποῖα πολλὰ ἔχει ; οὐχ ὁ Κύρου τρόπος τοιοῦτος οἷος χρη- 
ματίζεσθαι, ἀλλὰ διδοὺς μᾶλλον ἢ κτώμενος ἥδεται. 

, ῇ -“ Ξ Ν ᾿ 3 

ανόμενος δὲ ὁ Κῦρος τούτους τοὺς λόγους καὶ τὰς Αἰσθανομενος δὲ ὁ Καὶ λογους καὶ 
7 Ν ᾿ν [ σι ’ Ἁ 7 ἣν Ἄ 

δόξας τὰς περὶ αὑτοῦ συνέλεξε τοὺς φίλους τε καὶ τοὺς 
3 ", 5, Ὡς 
ἐπικαιρίους ἅπαντας καὶ ἔλεξεν ὧδε. 

ἧς 7 , Ἁ 7 δ Ὰ 7 

᾿Ω ἄνδρες φίλοι, ἑόρακα μὲν ἤδη ἀνθρώπους οἱ βούλον- Τ! 5] 
΄σ ω Ἃ 7 “ Ὁ ται δοκεῖν πλείω κεκτῆσθαι ἢ ἔχουσιν, ἐλευθεριώτεροι ἂν 

“7 “ 7) 3 Ν Ἁ σκ. 37 Ὁ 

οἰόμενοι οὕτω φαίνεσθαι: ἐμοὶ δε δοκοῦσιν, ἐφη: οὗτοι 
τοὔμπαλιν οὗ βούλονται ἐφέλκεσθαι" τὸ γὰρ πολλὰ δο- 
κοῦντα ἔχειν μὴ κατ᾽ ἀξίαν τῆς οὐσίας φαίνεσθαι. ὠφε- 
λοῦντα τοὺς φίλους ἀνελευθερίαν ἔμοιγε δοκεῖ περιάπτειν" 

᾽ 53 7 ὰ ’ Ἦ τὰ Ἃ ͵ 

23εἰσὶ δ᾽ αὖ, ἔφη, οἱ λεληθέναι βούλονται ὅσα ἂν ἔχωσι" 
“- » “ -Ὄ ῇ ΄-᾿ κῪ 

πονηροὶ οὖν καὶ οὗτοι τοῖς φίλοις ἔμοιγε δοκοῦσιν εἶναι" 
ἈΝ ἈΝ Χ Ἂ 507 Ν δ᾽ ’ “ » 

διὰ γὰρ τὸ μὴ εἰδέναι τὰ ὄντα πολλάκις δεόμενοι οὐκ 
5 ς 7 “ ᾿ς ᾽ὔ 3 Ν ζω 

ἐπαγγέλλουσιν οἱ φίλοι τοῖς εταίροις, ἀλλα τητῶνται. 
ε ΄ὕ , 5 τι 5 Ν . ͵ 

34 ἀπλουσταάτου δὲ μοι, ἐφη. δοκεῖ εἶναι τὸ τὴν δύναμιν φα- 
Ν ’’ , 

νερὰν ποιήσαντα ἐκ ταύτης ἀγωνίζεσθαι περὶ καλοκάγα- 
Ν 3 ͵ ΄- «7, Ε 

θίας. κἀγὼ οὖν, ἔφη, βούλομαι ὑμῖν ὅσα μὲν οἷον τ᾽ ἐστὶν 
εΙ “ ΄ » Ν » ζω Ψ Ἁ Ν -.7], 3 “ 

ἰδεῖν τῶν ἐμοὶ ὄντων δεῖξαι, ὅσα δὲ μὴ οἷόν τε ἰδεῖν, διη- 

[14] 

32 

δὲ Ὁ. διειλήφεσαν Ὠ. 
42. αἰσθόμενος 1). ΖοΠδαΓΔ8. 
τηρ. ἐλευθερίως. πάντας Ὠ. 
παλιν] τοῦ μὴ πάλιν Ὦ. 
τῶνται ἢ) .α. τηρ΄ τ. 
ἐδείκνυε. 

ἡμῖν Ὁ. 

30. ἑξάδαρχοι]) [Ἰ΄6ῃὴ Βιιηΐ 3, 3, 11. 
5ΟΗΝ. 

31. διδοὺς---ἥδεται] Ν΄, ΤιΘηπορ. δα 
ῬΠαὶαγ. Ρ. 14. ΝΑΙΟΚ. 

43. ἀλλὰ τητῶνται)] γοηί. ΑἸΙοῦ 
Ρ]αῖο [,6ρ. 7, Ρ. ϑ1ο Β: Συγγράμμα- 
τα τητώμενα ῥυθμοῦ τε καὶ ἁρμονίας. 

οἷος] ὅλος Α.α. με. ὅλως (α. ΠΟΥΤ. 
αὑτοῦ ͵ αὐτοῦ Α.α., 4ὰϊ ΙΟΧ 86 5. 32-36. Ιῃ 
ΓΑΡτῚ ἑώρακα. 

22. ἀλλὰ τητῶνται] ἀλλὰ ἡττῶνται Α.Ο. ἀλλ᾽ ἀπα- 
34. δοκεῖ ἔφη Ὦ. 

ἤδη] ἤδη, ἔφη ). τοὔμ- 

35. ἐδείκνυ Ζοπαῖαβ. [ΔΌΥῚ 

Αγιβίοί. ΕΠ, ΝΊς. 1, 9 ἤη. : ̓Ενίων δὲ 
τητώμενοι ῥυπαίνουσι τὸ μακάριον, υὐϊ 
αϑῦ νϑγιθίαβ ἡττώμενοι, αἴ 41101. Χε- 
ΠΟΡΠΟΙ δαΐθιη ἔογίαββθ δοριίαθαΐ Ηε- 
51061 Ορ. 406: Μὴ σὺ μὲν αἰτῇς ἄλ- 
λον, ὁ δ᾽ ἀρνῆται, σὺ δὲ τητᾷ. 

, ΄σι Ἁ - Ἁ 7] ᾿ Ν Ἁ 

35γήσασθαι. ταῦτα εἰπων τὰ μὲν ἐδείκνυ πολλὰ καὶ καλα[ι6] 

20. ἐδίδοσαν Ὁ. ἑαυτῷ Ἴ αὑτῷ α. ἑαυτοὺς] ἑαυτοῖς Ὁ: δοκιμάζον- 
τες, αὖ ν]αοίαγ, . ᾿Γ. ἔδοσαν διέδοσαν Ὠ.. οὕτως Ὁ. 21. ἐπειδὴ 
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7 Ν Χ 7 ε Χ φ 5 " - σι 

κτηματα᾽ τὰ δὲ κείμενα ὡς μὴ ῥᾷδιον εἶναι ἰδεῖν διηγεῖτο" 
,ὔ 3 5 χὰ ΄ 7 ἊΣ 5. Ρὴ ΄- ΄“ 

δότελος δ᾽ εἶπεν ὧδε: 'Γαῦτα, ἔφη, ὠ ἄνδρες, ἅπαντα δεῖ ὑμᾶς 
5.ν ἢ - ΔΛ μα “ Ἂ Ἀν α ἡ ἌΣ ΕΡμν ἫΝ ᾿ “7 

οὐδεν μᾶλλον ἐμὰ ἡγεῖσθαι ἢ καὶ ὑμέτερα" ἐγὼ, γὰρ, εἐφη; 
“-“ 3 , ψΜ.) ἡ ΔΑ Ἂς , χα δ 

ταῦτα ἀθροίζω οὔθ᾽ ὅπως αὐτὸς καταδαπανήσω οὔθ᾽ ὅπως 
ἍΝ , 3 Ν ΩΝ 7ἷ ΕἸ 5. ,ὦ 3 “ 

αὐτὸς κατατρίψω" οὐ γὰρ ἂν δυναίμην" ἀλλ᾽ ὅπως ἔχω τῷ 
7 - “- , τ 7 “ 

τε ἀεὶ καλὸν τι ὑμῶν ποιοῦντι διδόναι καὶ ὅπως, ἣν τις 
ς κι ᾽ σ΄ 7 Ν 3 ᾿ 5 Χ ’ὔ - ὃ 

ὑμῶν τινος ἐνδεῖσθαι νομίσῃ, πρὸς ἐμὲ ἐλθὼν λάβῃ οὗ ἂν 
Ν᾿ Ψ 7 “ ᾿ ῶ 5 ἢ 

ἐνδεὴς τυγχάνῃ ὧν. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἐλεχθη. 

Δ ΟΣ “ “ “ 7 Ἀ “- 

Ἡνίκα δὲ ἡδὴ αὐτῷ ἐδόκει καλῶς ἔχειν τὰ ἐν Βαβυλῶνι 
΄ ὑ Χ " 

ὡς καὶ ἀποδημεῖν, συνεσκευάζετο τὴν εἰς Πέρσας πορείαν 
Ν ΄σ δ ’ Ε ε 3, 

καὶ τοῖς ἄλλοις παρήγγειλεν" ἐπεὶ δ᾽ ἐνόμισεν ἱκανὰ ἔχειν 
Ὁ 37 7] [2 ΣΝ 9 Ἁ , Ἁ Ἅ 

α ὧν ᾧετο δεήσεσθαι, οὕτω δὴ ἀνεζεύγνυ. διηγησόμεθα δὲ καὶ 
- Ἂν ,ὔ Δ Ψ, Ἁ ’ 

ταῦτα ὡς πολὺς στόλος ὧν εὐτάκτως μὲν κατεσκευάζετο καὶ 
΄ Ὡ Ἂ δ ο "4 7 

πάλιν ἀνεσκευάζετο, ταχὺ δὲ κατεχωρίζετο ὅπου δέοι. ὅπου 
Ν Ἃ 7 Χ Ἀ ἈΝᾺ 

γὰρ ἂν στρατοπεδεύηται βασιλεὺς, σκηνὰς μὲν δὴ ἔχοντες 
’ ε Ψ,' , τ 

πᾶντες οἱ ἀμφὶ βασιλέα στρατεύονται καὶ θέρους καὶ χει- 
“ 3 Ν Ν ΄- ΡΝ “- Ν Ψ ν 

8 μῶνος. εὐθὺς δὲ τοῦτο ἐνόμιζε Κῦρος, πρὸς ἕω βλέπουσαν [2] 
, Χ [4 5 5) ΄σι Ἁ ᾿ς σ᾿ 

ἵστασθαι τὴν σκηνήν᾽ ἔπειτα ἔταξε πρῶτον μὲν πόσον δεῖ 
᾿ “- Ἁ “- “ 

ἀπολιπόντας σκηνοῦν τοὺς δορυφόρους τῆς βασιλικῆς σκη- 
τ " Ἷ . ΄ ,ὔ Χ κ 

νῆς" ἔπειτα σιτοποιοῖς μὲν χώραν ἀπέδειξε τὴν δεξιὰν, 
5 - Ἁ Χ 3 ᾿ [χ Χ Χ Ν «ε 

ὀψοποιοῖς δὲ τὴν ἀριστερᾶν, ἵπποις δὲ τὴν δεξιὰν, ὑποζυ- 
γίοις δὲ τοῖς ἄλλοις τὴν ἀριστεράν" καὶ τἄλλα δὲ διετέ- 
τακτὸ ὥστε εἰδέναι ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ χώραν καὶ μέτρῳ 

4 καὶ τόπῳ. ὅταν δὲ ἀνασκευάζωνται, συντίθησι μὲν ἕκα- [3] 
“". “ - ω Ω 

στος σκεύη οἷσπερ τέτακται χρῆσθαι, ἀνατίθενται δ᾽ αὖ 

ῥάδιον ᾿ῦ. ῥᾷάδια Α.}.Ὁ. διηγεῖτο" τέλος δὲ οἵα. Δ.(. τηρ΄. Τ΄. εἰπεῖν 
α. ργ. 46. ἐμὰ 1). τηρ΄. 686. τη. ἁθροίζω 1. καταδ. ---Οαὐτὸς οἴη. Α.α. 
τηρ΄. Τ΄ τε ἀεὶ] τέλει 1). α ΒΌΡΟΓΥ ἀεὶ, γ 5. καλόντι, β 5. ὑμῶν ἀ! τινος 
ὑμῶν τις 10. οὗ] οὗ δ᾽ ῃ. ἂν οτη. Α.(. 8. ν. ΤΥ. τυγχάνοι 1). μὲν] 
μὲν δὴ Ὁ. Ι. ἤδη) τὰ ἤθη ΑΔ... 564 φοΥΥ. ὃ. δὴ '" αὐτῶν ἐδόκει Δ.Ε. 
ἐδόκει αὐτῷ Ὁ).Μ. ἀποδημεῖν ἑ ἑαυτῷ 10. τὴν οἵη. Δ.(. 5. ν. τ΄ πα- 
ρήγγειλλεν ἢ. ὧν] ὅσων 1). ΠΛΌΥ ἀνεζεύγνυε. 2. δὲ] δὲ ἤδη Ὁ. 
πολύστολος Δ. ).(Δ.Μ. πολὺς στόλος ϑίερῃδηϊαηᾶ. καὶ πάλιν ἀν. οτη. 1). 
κατεχ. δὲ ταχὺ α. δέοιτο [Ὁ. στρατοπεδεύητο Δ. 4. πόσον ] ὁπόσον 1). 
τἄλλα δὲ] τὰ ἄλλα δὴ 10. διέτακτο Α. 

1. Αϑοϊαΐα γϑῦτπλ 6] οδγια Π81-ὀ ἰηδουία ἀμ οβυγα [016 58{15 ρυ616ἃ 6 
Τα ]Οη6 Ἰηΐοιπροϑίϊνθ τ] ΧΘΠΟρΡΠΟη 16. Θαβίγθδὶ οὐ ΓΘθτ15. Τ]Π11118, ατιδ 
ἐὐρίδηη ὅ6 ρ8015 διά 115 ἃ ΟΥγῸ Ἰη501- Ῥο]γθίιιπι Ἰηἰϑίουϊοιιμπ τπηπὰρῚ8 αθοθηΐ. 
{τπ|{15. ΠΑΙΓΔΕΟΠ θη που 6116 νἀ 5ΟΗΝ. 
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ἄλλοι ἐπὶ τὰ ὑποζύγια: ὥσθ᾽ ἅμα μὲν πάντες ἔρχονται οἱ 
σκευαγωγοὶ ἐπὶ τὰ τεταγμένα ἄγειν, ἅμα δὲ πάντες ἀνατι- 
θέασιν ἐπὶ τὰ ἑαυτοῦ ἕκαστος. οὕτω δὴ ὁ αὐτὸς χρόνος 

5 ἀρκεῖ μιᾷ τε σκηνῇ καὶ πάσαις ἀνῃρῆσθαι. ὡσαύτως οὕ- 
τως ἔχει καὶ περὶ κατασκευῆς. καὶ περὶ τοῦ πεποιῆσθαι δὲ 
τἀπιτήδεια πάντα ἐν καιρῷ ὡσαύτως διατέτακται ἑκάστοις 
τὰ ποιητέα: καὶ διὰ τοῦτο ὁ αὐτὸς χρόνος ἀρκεῖ ἑνί τε μέ- 

ὄρει καὶ πᾶσι πεποιῆσθαι. ὥσπερ δὲ οἱ περὶ τἀπιτήδεια 
θεράποντες χώραν εἶχον τὴν προσήκουσαν ἕκαστοι; οὕτω 
καὶ οἱ ὁπλοφόροι αὐτῷ ἐν τῇ στρατοπεδεύσει χώραν τε εἰ- 
χον τὴν τῇ ὁπλίσει ἑκάστῃ ἐπιτηδείαν, καὶ ἤἥδεσαν ταύτην 
ὁποία ἦν, καὶ ἐπ᾿ ἀναμφισβήτητον πάντες κατεχωρίζοντο. 

καλὸν μὲν γὰρ ἡγεῖτο ὁ Κῦρος καὶ ἐν οἰκίᾳ εἶναι ἐπιτή- 
δευμα τὴν εὐθημοσύνην᾽ ὅταν γάρ τίς του δέηται, δῆλόν 
ἐστιν ὅπου δεῖ ἐλθόντα λαβεῖν: πολὺ δ᾽ ἔτι κάλλιον ἐνό- 
μιζ τὴν τῶν στρατιωτικῶν φύλων εὐθημοσύνην εἶναι; ὅσῳ 

τε ὀξύτεροι οἱ καιροὶ τῶν εἰς τὰ πολεμικὰ χρήσεων καὶ 
μείζω τὰ σφάλματα ἀπὸ τῶν ὑστεριζόντων ἐ ἐν αὐτοῖς" ἀπὸ 
δὲ τῶν ἐν καιρῷ παραγιγνομένων πλείστου ἄξια τὰ κτή- 
ματα ἑώρα γιγνόμενα ἐν τοῖς πολεμικοῖς" διὰ ταῦτα οὖν 

[4] 

ὃ καὶ ἐπεμέλετο ταύτης τῆς εὐθημοσύνης μάλιστά. καὶ αὐ-[ς] 

4. ἄγειν] ἐξάγειν Ὁ). ἐπιτιθέασιν 1). ἘΣ οὕτως]. δὲ οὕτως ἢ. ΓΔΡτὶ 
τὰ ἐπιτήδεια Ὠϊο οἱ 5. 6. 6. ὥσπερ δὲ καὶ 1). οὕτως . τὴν] τῇ ἐν 

ἐπ᾿] εἰς Ὁ. εἴ 8.ν. Μ. 
εὐθυμοσύνην Α.}. 

εἶναι εὐθ. ἢ. τὰ] 

ΤΠ). ὍΘΙ: 8... 684. τη. ἤδεισαν 1). [ογξα586 ῬΓ. 
ἡ. γὰρ] οὖν ϑυϊάα8 ν. Εὐθημοσύνη οἰΐδη καλὸν---λαβεῖν. 
α. Πἰϊς οἵ ᾿πῖτᾶ. ὅταν γάρ] ὅτι ἄν 0. 
ταῦτα 1). εἴ Ο. τῃρ. ἐπεμελεῖτο 

4. τὰ τεταγμένα ἄγειν] Φυπηθηία δα 
νϑῃθηάιτ ραΓαΐδ. 

5. πεποιῆσθαι τὰ ἐπιτήδεια] 1[)6 οὐπι- 
τηθϑίᾳ 8. οἷθο ρϑύδῃαο ἀϊοίατη, τ 58- 
Ριἃ 4; 5»1» σῖτος. ΖΕΌΝ, 

ἡ. εὐθημοσύνην) [ιαπααῦ οὔατα Ηε- 
5:04. Ορ. 471. ΠΗΠΤΟΗ. Οοηῖ. (ἢ- 
ο0η. 8, 4 5666. ΖΕΌΝ. 

ὅπου] ὅπου, οὔατα 80 ϑα]άδ γϑροίῖ- 
(ατῃ ν. Εὐθημοσύνη, ἢϊς, αὖ 6, 1, 14: 
Τἀπιτήδεια ὅπου μὲν ἡμεῖς ὀλήλύθαμεν 
ὑφ᾽ ἡμῶν ἀνήλωται, τ(Ὁ0] ὅπῃ ἀΙδογθ 6Χ 
αἰτὶς οοαϊοῖθιις αὐπποίανιὶ Βυοάδοιιβ, 
απο ΡΙῸ Β6ααθη 10] ὅ ὅποι Θ5ΐ ἴῃ ΠΟΗ- 
Π111118, οοΥτρϑπάπτη 6586 ὅποι Ῥδυϑιιδ- 
ἀού Δη80. 5; δ» τό: Ὅποι δ᾽ ἂν ἐλθόντες 
ἀγορὰν μὴ ἔχωμεν, ΌΪ βααυϊίτι ἄν τε 
εἰς βάρβαρον γῆν ἄν τε εἰς Ἑλληνίδα. 

φυλῶν Δ.α. 

φύλων] Οοηΐ. 8, 2, 28, οἱ ᾿πΐτα 8. 
14. ἈΌῚ ΠΟΠΠᾺ]]] αἀδιης τὰ φῦλα. 

κτήματα) Δἶΐφιιο αὖ 15, ψι6 ργϑβίο 
οβϑϑθηΐ ἴη, ἱθηίρουο, υἱαοδαΐ ἦπ τοῦτ 
δοίϊοὶς μίγη ζαοσϊοηα δόμα θυθηγο 
νοῦ (ὑδιηθσαυῦῖαβ. ΜΙΠ8Ὶ νοσαθυ]απὶ 
κτήματα ΥἹ ΠΟΤ] 6586 ν]θίμγ, (0188 
γίγνεσθαι (ἀγόθοθ ΑἸοῖ ῬΟβ88 ΠΟῺ Υἱ- 
αἀδηίαν. Θιυ]ᾶ 51] πλεονεκτήματα ἴτ- 
1556 ΒΟΥΙΡΟΠΠῚ Βαβριοοῦ ἢ ΞΟΗΝ, Ηαϊς 
5815 ἀρίβ γεβροῃάογοί σφάλματα. μι 
οϑύ  ΗἸΡΡΆγοΙ. Εἰς ΤῊ Ὁ Καὶ ἐνθυμούμενος 
δ᾽ ἂν τὰ ἐν τοῖς πολέμοις πλεονεκτήμα- 
ΤᾺ εὕροι ἄν “Τις τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα 

σὺν ἀπάτῃ γεγενημένα. 'ϑα ἴΐα, αὖ 
1Π1|ς, τὰ πλεῖστα ρμοίϊι5 αἰιὰτη πλείστου 
ἄξια τὰ ἀοΒ᾽οΥ68. 
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Ν Ν ᾿ ΄- ε Ν 7] γ “- 

τὸς μέν δὴ πρῶτον ἑαυτὸν ἐν μέσῳ κατετίθετο τοῦ στρα- 
τοπέδου, ὡς ταύτης τῆς χώρας ἐχυρωτάτης οὔσης" ἔπειτα 
δὲ τοὺς μὲν πιστοτάτους ὥσπερ εἰώθει περὶ ἑαυτὸν εἶχε, 
τούτων δ᾽ ἐν κύκλῳ ἐχομένους. ἱππέας τ᾽ εἶχε καὶ ἁρματη- 

ολάτας. καὶ γὰρ τούτους ἐχυρᾶς ἐνόμιζε χώρας δεῖσθαι, ὅτι 
- ΄ “ 3 Ἁ Ψ, ,᾽ “Φ 

οἷς μάχονται ὅπλοίς οὐδὲν πρόχειρον ἐχοντες τούτων στρα- 
ὃ ΄ 3 Ν σ- ,ὔ ͵7ὔἹ ᾽ Χ Ξ ΄ 

τοπεθεύονται, ἀλλὰ πολλοῦ χρόνου δέονται εἰς τὴν ἐξό- 
3 ΄σ΄' 

τοπλισιν, εἰ μέλλουσι χρησίμως ἕξειν. ἐν δεξιᾷ δὲ καὶ ἐν 
ἀριστερᾷ αὐτοῦ τε καὶ τῶν ἱππέων πελτασταῖς χώρα ἣν" 
τοξοτῶν δ᾽ αὖ χώρα ἡ πρόσθεν ἢν καὶ ὄπισθεν αὐτοῦ τε 

Ν “- . , ε , ᾿ Ν ΝΥ Ν νὰ »Ἤ, 

τι καὶ τῶν ἱππέων. ὁπλίτας δὲ καὶ τοὺς τὰ μεγάλα γέρρα [6] 
Ὑ 7 ’ὔ 3 “ “ ὰ 

ἐχοντας κύκλῳ πάντων εἶχεν ὥσπερ τεῖχος, ὅπως καὶ εἰ 
΄, Ι ΄, Χ « 7, « 7 

δέοι τι ἐνσκευάζεσθαι τοὺς ἱππέας, οἱ μονιμώτατοι πρόσθεν 
,, 7, » - 3 3) Ν ΄ ἐς 

1φόντες παρέχοιεν αὑτοῖς ἀσφαλὴ τὴν καθοόπλισιν. ἐκαθευ- 
δ “ ’ὔ “, ε ΄- ἰν Ν - 

δον δὲ αὐτῷ ἐν τάξει ὥσπερ οἱ ὁπλῖται, οὕτω δὲ καὶ οἱ πελ- 
οΥο ΧΝ « , Δ “- ’ὔ 

τασταὶ καὶ οἱ τοξόται, ὅπως καὶ ἐκ νυκτῶν, εἰ δέοι τι, 
“ Ν εἰ τε “- 7 “ἢ δΝ 

ὠσπερ καὶ οἱ ὁπλίται παρεσκευασμένοι εἰσὶ παίειν τὸν εἰς 
- " ε “ ς 7 

χεῖρας ἰόντα, οὕτω καὶ οἱ τοξόται καὶ οἱ ἀκοντισταὶ, εἰ 
τινες προσίοιεν, ἐ ἐξ ἑ ἑτοίμου ἀκοντίζοιεν καὶ τοξεύοιεν ὑ ὑπὲρ 

ιϑτῶν ὁπλιτῶν. εἶχον δὲ καὶ σημεῖα πάντες οἱ ἄρχοντες ἐπὶ 
ταῖς σκηναῖς" οἱ δ᾽ ὑπηρέται, ὥσπερ καὶ ἐν ταῖς πόλεσιν [7] 

ς Ψ ͵ Νὴ “ Υ Ἁ ΄ 

οἱ σώφρονες ἰσασι μὲν καὶ τῶν πλείστων τὰς οἰκήσεις, 
΄ Ἁ “- , “ δ» 

μάλιστα, δὲ τῶν ἐπικαιρίων, οὕτω καὶ τῶν ἐν τοῖς στρατο- 
πέδοις τάς τε χώρας. τὰς τῶν ἡγεμόνων ἠπίσταντο οἱ Κύ- 
ρου ὑπηρέται καὶ τὰ σημεία ἐγίγνωσκον ἃ ἑκάστοις ἣν" 
ὥστε ὅτου δέοιτο Κῦρος, οὐκ ἐζήτουν, ἀλλὰ τὴν συντομω- 

΄ 5..,.5. Ὁ 5, Ν Ν Ν » ὅν, ΠΡ 3 
τάτατην ἐφ ἕκαστον ἐθεον. καὶ διὰ τὸ εἰλικρινῆ ἕκαστα εἶναι 

Ἂ. - 3 “- Ν ς ΄ Ε Ἄ Ν δ᾿ 

πολὺ μᾶλλον ἣν δῆλα καὶ ὅποτε τις εὐτακτοίη καὶ εἰ, τις 

ὃ. πρῶτος ἐν μέσῳ ἑαυτὸν Α. οὔσης ἐχ. Ὁ. εἰώθη 1). ργ. ἐχομέ- 
νως 1). 9- οἷς] σὺν (. 5. ν. Ὑ. σὺν οἷς Ὁ). ἐξόπλησιν Λ.α. ργ. χρη- 
σίμως] προθύμως Μ.. ΟΟΥ̓́Τ. Πηρ'. ἕξειν] ἐξοίσειν Α.α. 1ο. ἐν ἀριστερᾷ 
ἀριστερᾷ α. ἀρ. ἑαυτοῦ 1). ἵππων. ὁπλίτας Δ.. 11. ὅπως ἐρᾷ. 
ὅπως 10. πρόσθεν ὄντες] προσιόντες Δ.(. ἐξόπλισιν 1). 12. ὥσπερ 
καὶ οἱ ὅπλῖται, οὕτως καὶ Ὁ. δέοι τι] δέοιτο 1). οὕτως Ὁ. καὶ οἱ τ. 
οχα. Α.α. προΐοιεν Α.(α. ΘΟΥΥ. 8. ν΄. Υ΄ 12. καὶ ἐν] καὶ οἱ ἐν 1). οὕ- 
τως Ὁ. ἐπίσταντο Α. οἱ κύρου] καὶ οἱ κύρου 1). σημεῖα] σημεῖα δ᾽ 1). 
ἑκάστῳ 1). 14. εἱλικρινῆ 1). οοττ. ἃ. εἶναι] εἶναι τὰ φῦλα Ὁ.Μ.Υ. 

8. κατετίθετο)] Ἰὰοάθηη Τη060 5. 15» 9. ἐχυρᾶς 1] Οοπῖ. 5, 2, 26 866. 
αἸοιίαΥ τιθέναι. 21} 

ἐχυρωτάτης] (ὑοηΐ, ΑΠΆ. 1, 8, 22. 12. οἱ ὑπηρέται---οἱ Κύρου ὑπηρέται 
ΖΕΟΝ. Οοηϊο δα τ 2. αὐ ΖΙΌΝ: 
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μὴ πράττοι τὸ προσταττόμενον. οὕτω δὴ ἐχόντων ἡγεῖτο, 
εἴ τις καὶ ἐπίθοιτο νυκτὸς ἢ ἡμέρας, ὥσπερ ἂν εἰς ἐνέδραν 

τις εἰς τὸ στρατόπεδον τοὺς ἐπιτιθεμένους ἐμπίπτειν. καὶ τὸ [8] 
τακτικὸν δὲ εἶναι οὐ τοῦτο μόνον ἡγεῖτο εἴ τις ἐκτεῖναι φά- 
λαγγα εὐπόρως. δύναιτο ἢ βαθῦναι ἢ ἐκ κέρατος εἰς φά- 
λαγγα καταστῆσαι ἢ ἐκ δεξιᾶς ἢ ἀριστερᾶς ἢ ὄπισθεν 
ἐπιφανέντων πολεμίων ὀρθῶς ἐξελίξαι, ἀλλὰ καὶ τὸ δια- 
σπᾶν ὁπότε δέοι τακτικὸν ἡγεῖτο, καὶ τὸ τιθέναι γε τὸ μέ- 
ρος ἕκαστον ὅπου μάλιστα ἐν ὠφελείᾳ ἂν εἴη, καὶ τὸ 
ταχύνειν δὲ ὅπου φθάσαι δέοι, πάντα ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα 
τακτικοῦ ἀνδρὸς ἐνόμιζεν εἶναι καὶ ἐπεμέλετο τούτων πάν - 

Ιότων ὁμοίως. καὶ ἐν μὲν ταῖς πορείαις πρὸς τὸ συμπῖπτον 
ἀεὶ διατάττων ἐπορεύετο, ἐν δὲ τῇ στρατοπεδεύσει ὡς τὰ 
πολλὰ ὥσπερ εἴρηται κατεχώριζεν. 

᾿Επεὶ δὲ πορευόμενοι γίγνονται κατὰ τὴν Μηδικὴν, τρέ- [97 
πεται ὁ Κῦρος πρὸς Κυαξάρην. ἐπεὶ δὲ ἠσπάσαντο ἀλλή- 
λους, πρῶτον μὲν δὴ ὁ Κῦρος εἶπε τῷ Κυαξάρῃ ὅτι οἶκος 
αὐτῷ ἐξῃρημένος εἴη ἐν Βαβυλῶνι καὶ ἀρχεῖα, ὅπως ἔχῃ 
καὶ ὅταν ἐκεῖσε ἔλθη εἰς οἰκεῖα κατάγεσθαι: ἔπειτα δὲ καὶ 

τιϑἄλλα δῶρα ἔδωκεν αὐτῷ πολλὰ καὶ καλά. ὁ δὲ Κυαξάρης 
ταῦτα μὲν ἐδέχετο, προσέπεμψε δὲ αὐτῷ τὴν θυγατέρα 
στέφανον τε χρυσοῦν καὶ ψελια φέρουσαν καὶ στρεπτὸν 

19 καὶ στολὴν Μηδικὴν ὡς δυνατὸν καλλίστην. 

17 

καὶ ἡ μὲν δὴ 

ἐπίθοιτο] πείθοιτο Α.α. 
» ’ 1 ] ΩΣ 5» 

ἐμπίπτειν τοὺς ἐπιθεμένους εἰς ἔνεδραν α. 

τὸ στρ. 0. 15. μόνον τοῦτο 1). φάλαγγας Α.ἃ. ἀριστερᾶς] ἐξ ἀριστε- 
ρᾶς Ὁ. τὸ διασπᾶν] διασπᾶν Α.α. γε οτη. 0. ἂν οἵη. ). πρακτι- 
κοῦ α.Μ. ΓΔὈΥ1 ἐπεμελεῖτο. τ6. διάττων 1). ὡς οἵη. 1). 
ἘΠ ἐπεὶ] ἐπειδὴ 10. μὲν δὴ] μὲν 10. 
κυαξάρει Α.Ὁ. τὃ. ἐδέξατο 10. 

ἐπεὶ] ἐπειδὴ 10. 
με “ς: » ’ 

οἰκεῖα] οἰκίαν Ὠ. 

ἐ᾿ “ 

ἐγίγνοντο 1). 
᾿, ΕΣ σὰ γα 

εἴη αὐτῷ εξ. 1). 

15. ἐξελίξαι ἴὔϑιαιπι ν Ὁ] (6. δεὶβ 
ἰοΐα σοηνογίθηαα ν6] οχ ἴερο δα “το η- 
[6Π| ν6] εχ ἰτοπία δα ἰθύσαμῃ, 8580- 
ἀαοῦ]β. τα] 108 οἵ πηπϊαῖ]β ΟῚ ΠΙᾺ 
ΠοΒΌ] ΟΡροΟῃθηαΙ5, θχρ]οαῖ ΟΠ ΘΙ 6 .. 
δα Ηδηρ. [μἀς64. ττ, ὃ. Οοηΐ. Βὐδβιονν 
εὖ ΙΚοροῦϊν (Οδολίομίο ἀθ5 στγίθολ. 
Κυϊογϑιυθδθηδ Ὁ. 114 56η4ᾳ., Δ] Δη. 
'ςοῖ. ὁ. 27 5886ᾳ. Ηοαϊδ αἀἰοϊθαγ οου- 
ἐογ-ηναγοίι. 

τακτικοῦ ἀνδρὸς} Εΐο5. Δη 4] νοοσᾶ- 
Ὀαηΐ τακτικοὺς αι] 68 188 Δ ΔΟΙΘΓΙΠῚ 
ἸΠΒΥΓΤΙΘ ἀἈΤ]ΊΠῚ 50] ΠΠ]Δ τη ρου Πϑηΐ να] 
ΒΟΥΙΡΌΒ. ἰγδάοθ)αηΐῦ νοὶ τιϑῖ1 050 8]108 
εὐἀοσοραπηί. '. (ἰαϑαιι}). δαὶ Ἰηβοσγ. .2)- 

Ὡθε6 Ἴ δοίοὶ οἱ Αὐροθυ. δα ρτθῖ. “1181 
᾿Ραοοοσαια. ΗἩ ΠΤΡΟΘΗ. 

τό. πρὸς τὸ συμπῖπτον) δε]αΐ 2, 4, 

8: 8» 3» 15» 35: 5» 4» 45; ὅ, 2; 86: 
ΕΣ ρ ον ΖΝ ΕΠΝ: 

17. οἶκος ν] αἴ 6586 ἀοιηιβ Τρ], 
ἀρχεῖα οὔοἶα ρα]αϊπα. ΘΗΝ, στο 
νΕ] δα ό, 20 ΓΟΒΡΙ ΟἾΘΠ8 δα Δ 85 ν. ᾿Αρ- 
χεῖα αὐαϊε ἢ ἢ ἀρχαῖα, ὡς Ξ. “Ἱστοριῶν ΝΣ 
Βεκκ. ΛΠ. Ρ-. 440, 8, 1Ιη ' ἀρχαίως ΘΟΥ- 
Ταρίπτη, ἢ αἱ ἀρχαὶ ὡς ΚΞ. ΟΥ̓Δ ΘΓ Α- 
ηθοή. Ῥαγ15. νο]. 4. Ρ. 166, 21. 

εἰς οἰκεῖα] [πῇ 6, 4: Ὅπως ὅταν 
ἴωσιν ἐκεῖσε, εἰς οἰκεῖα ἔχωσι κατά- 

γεσθαι. 



414. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΡ ἸΝΡΤ ΟΥ̓ΕῚ 

παῖς ἐστεφάνου τὸν Κῦρον, ὁ ο δὲ Κυαξάρης εἶπε, Δίδωμι [το] 
δέ σοι, ἐῴη, ὠ Κῦρε, καὶ αὐτὴν ταύτην γυναῖκα, ἐμὴν. οὖ- 
σαν θυγατέρα: καὶ ὃ σὸς δὲ πατὴρ ἔγημε τὴν τοῦ ἐμοῦ 
πατρὸς θυγατέρα, ἐξ ἧς σὺ ἐγένου: αὕτη δ᾽ ἔστιν ἣν σὺ 
πολλάκις παῖς ὧν ὅτε παρ᾽ ἡμῖν ἦσθα ἐτιθηνήσω" καὶ 
ὁπότε τὶς ἐρωτῴη. αὐτὴν τίνι γαμοῖτο, ἔλεγεν ὅτι Κύρῳ 
ἐπιδίδωμι δὲ αὐτῇ “ἐγὼ καὶ φερνὴν Μηδίαν τὴν πᾶσαν' 
οὐδὲ γὰρ ἔστι μοι ἄρρην παῖς γνήσιος. ὁ μὲν οὕτως εἶπεν" 

οὗ δὲ Κῦρος ἀπεκρίνατο, ᾿Αλλ᾽, ὦ Κυαζάρη, τό τε γένος 

ΤΣ 

22 σας. 

ἐπαινῶ καὶ τὴν παΐδα καὶ τὰ δῶρα: βούλομαι δὲ, ἔφη, σὺν 
τῇ τοῦ πατρὸς γνώμῃ καὶ τῇ τῆς μητρὸς ταῦτά σοι συναι- 
νέσαι. εἶπε μὲν οὖν οὕτως ὁ Κῦρος, ὅμως δὲ τῇ παιδὶ 
πάντα ἐδωρήσατο ὁπόσα ᾧετο Κυαξάρῃ χαριεῖσθαι. ταῦτα 

5 3 

δὲ ποιῆσας εἰς Πέρσας ἐπορεύετο. 
Ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τοῖς Περσῶν ὃ ὁρίοις ἐγένετο πορευόμενος, τὸ [1] 

δὴ 

μὲν ἄλλο στράτευμα αὐτοῦ κατέλιπεν, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς 
φίλοις εἰς τὴν πόλιν ἐπορεύετο, ἱερεῖα μὲν ἄγων ὡς πᾶσι 

Πέρσαις ἱκανὰ θύειν τε καὶ ἑστιᾶσθαι: δῶρα δ᾽ ἦγεν οἷα 
μὲν ἔπρεπε τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις φίλοις, 
οἷα δ᾽ ἔπρεπεν ἀρχαῖς καὶ γεραιτέροις καὶ τοῖς ὁμοτίμοις 

σ΄. 57, Ἁ ἴω 2 

πᾶσιν" ἔδωκε δὲ καὶ πᾶσι Πέρσαις καὶ Περσίσιν ὅσαπερ 
Ν ΄- ὕ) , σ“ ΠῚ ἢ να ΧΝ 5 ’, 

καὶ νῦν ἐτι δίδωσιν ὅτανπερ ἀφίκηται βασιλεὺς εἰς 1]έρ- 
Ε] Ἃ Α “ 4 Ν Ψ 

ἐκ δὲ τούτου συνέλεξε Καμβυσὴς τοὺς γεραιτέρους 
΄σι Ἂν δ ἴων , ΕῚ 

Περσῶν καὶ τὰς ἀρχὰς, οἵπερ τῶν μεγίστων κύριοί εἰσι" 
7 Χ Ν - . ἊΨ ΄, 

παρεκάλεσε δὲ καὶ Κῦρον, καὶ ἔλεξε τοιάδε. 

Το. πολλάκις σὺ Ὁ. ἐτιθηνήσω] ἐπὶ δηνήσω Δ. αὐτῇ ἐγὼ] ἐγὼ αὐ- 
τὴν ἢ. πτὴν πᾶσαν͵ πᾶσαν 1). 20. τὰ οἴη. ἃ... γνώμῃ ρΡοϑῦ μητρὸς 1). 
οὖν οτὰ. ).α. κυαξάρει Α. α. καὶ τῷ κυαξάρῃ 1}. χαρίζεσθαι Δα. 
21: ἐπορεύετο] Ροβύ ποῦ ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τοῖς περσῶν- -πόλιν ἐπορεύετο τϑρϑῦῖῖ Ρυη- 

ΟὔἹΒ Ἰηΐτα ηούδηβ ἃ. τοῖς φίλοις ἄλλοις α. ἀρχαῖς] ταῖς ἀρχαῖς }). 
γεραιτέροις] τοῖς γεραιτέροις 1). καὶ πᾶσι] πᾶσι 1). 22. τοὺς] τούς τε 1). 

19. καὶ αὐτὴν] Ϊπ|6]]Π|σα ταῦτα τὰ ἴγαΐ ΘΟ ρΡΑΓΔΙΟΠΘ. ἰΟσΟΥΠΔ (ἰ851Π}}}}1- 
δῶρα, ταῦπετα ἃ ΗΠ1α ἃ]]αΐα, δ 'ρ88Π2| ΙΠΟΤΊΙΠ 2,1, 30: 8, 0,11. 
Π]ϊα πὶ τηθαη. ΒΟΉΝ. ἔτι δίδωσιν) (ὐοηΐτα δΔανοηίδῃ!! ΓΘΡῚ 

21. εἰς τὴν πόλιν] Ῥαθαγρδίδβ, αὖ Τηιηογὰ οὐδ πὶ ῬΟΥβδθ 5] ΠρΡᾺ] ΟἸογο- 
1η οΥρΥθίδίτι κοῦ Ῥογίον, 7γαυοίς τη 
Οεογφία, Ῥογϑδῖα, δ.0. ν0}]. 1, Ρ. 577. 
Οὐ 8:.,8..24: 

ὡς] ὅσα ϑομπηοιάσγιιβ, σπαπανὶ8 ὡς 
ὨΟῊ ἃρίθ ἀοίθηθηβ: Ππᾶηὴ 80 ἱκανά 
ΠΟῚ ΡΟΒ586 ΒΙΒΡΘΠΠΙ, 40 ἸΟςῸ (0]]0- 
οαὐι πη οδῖ, ἀρραιεῦ. ΑὈβίϊπμοῦς ἄο)ε- 

Ὀαῃΐ, παιγαηΐο Ζ]αηο Κ΄. Η,1,.31,22, 
32, 560ΗΝ. 

ἀφίκηται---εἰς Πέρσας] Ἰλορίατη ΘΠ]ΠῚ 
ΒΑΡΎ ]οη6 βθάθπι ἐπθαπιδηψϊιιϑ μαθῖία- 
θαΐ, φαᾶτὴ ΡΓΙῸ Δ ΠΗ [θη ρΘ δία τι5 ΟΠ Τὴ 
Θισῖδ οἱ Ἐοθαίϊαηὶς Ρογαγιτα αὶ ΤῸΧ 
Ῥδέβασται ΟΝ ΤΥ. 8. ὁ, δι 

“ΡΨ 
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ἡ ᾽ Ν 

᾿Ανδρες Πέρσαι καὶ συ, ὦ ὦ Κῦρε, ἐγὼ ἀμφοτέροις ὑμῖν 
εἰκότως εὔνους εἰμί" ὑμῶν μὲν γὰρ βασιλεύω, σὺ δὲ, ὦ 
Κῦρε, παῖς ἐμὸς εἷ. δίκαιος οὖν εἰμι, ὅσα γιγνώσκειν δοκῶ 

Ἂ ,ὔ ΄“- ᾽ ᾿ ᾿φ Ψ Ἂ λ εἰ 

“3 ἀγαθὰ ἀμφοτέροις, ταῦτα εἰς τὸ ὌΡΗ λέγειν. τὰ μὲν γὰρ 
παρελθόντα ὑμεῖς μὲν. Κῦρον ηὐξήσατε στράτευμα δόντες 
καὶ ἄρχοντα τούτου αὐτὸν καταστήσαντες, Κῦρος δὲ ἡ ἡγού- 
μενος τούτου σὺν θεοῖς εὐκλεεῖς μὲν ὑμᾶς, ὡ Πέρσαι, ἐν 
πᾶσιν ἀνθρώποις ἐποίησεν, ἐντίμους. δ᾽ ἐν τῇ ̓ Ασίᾳ πάσῃ; 
τῶν δὲ συστρατευσαμένων τοὺς μὲν ἀρίστους καὶ πεπλού- 
τικε, τοῖς δὲ πολλοῖς μισθὸν καὶ τροφὴν παρεσκεύακεν" 
ε Ν᾿ Ἂ ’ “- " Ζ, Ν 

ἱππικὸν δὲ καταστῆσας ἰϊερσῶν πεποίηκε ἱ]έρσαις καὶ πε- 
53 “Δ ᾿ 5 ἈΝ ἣ Ν “ 

24 δίων εἶναι μετουσίαν. ἢν μὲν οὖν καὶ τὸ λοιπὸν οὕτω 
ΡΡΑ “- Ν 3 - 5" » , γ΄ ᾿ 

γιγνώσκητε, πολλῶν καὶ ἀγαθῶν αἰτιοι ἀλλήλοις ἐσεσθε 
Ἃ δὰ 53 σ΄ ΄- Ψ 7 5 

εἰ δὲ ἢ σὺ, ὦ Κῦρε, ἐπαρθεὶς ταῖς παρούσαις τύχαις ἐπι- 
Ἂ [ο] 3, Ω͂ “ 

χειρήσεις καὶ ἸΠερσῶν ἄρχειν ἐπὶ πλεονεξίᾳ ὥσπερ τῶν 
γλλ νος 156 ΄- 5 λΙ θ 7 ΓΑ “ [ν᾿ 48 

ἄλλων, ἢ ὑμεῖς, ὦ πολῖται, φθονήσαντες τούτῳ τῆς δυνα 
΄ 7 “ “ 3 “ ΣΥΝ Ψ“ 

μεως καταλύειν πειράσεσθε τοῦτον τῆς ἀρχῆς; εὖ ἰστε ὁτι 
Ν 7 “-“ “ » 3 

25 ἐμποδὼν ἀλλήλοις πολλῶν καὶ ἀγαθῶν ἔσεσθε. ὡς οὖν 
Ἁ “. Ἷ 3 Ν 3 Ν 3 ἣν ΄- ΒΩ , 

μὴ ταῦτα γίγνηται, ἀλλὰ τάγαθα, ἐμοὶ δοκεῖ, ἐφη, θύσαν- 
ἴω ω Ν γ 4 ΄ 

τας ὑμᾶς κοινῇ καὶ θεοὺς ἐπιμαρτυραμένους συνθέσθαι, σε 
Ἁ 53 ΄“- 2, ΄ Ζ "ά Ἃ 

μέν, ὦ Κῦρε, ἣν τις ἐπιστρατεύηται χώρᾳ ἱϊ]ερσίδι ἡ 1]ερ- 
΄ι ,ὔ “-“ ἴω [4 ᾽ὔ 

σῶν νόμους διασπᾶν πειρᾶται, βοηθήσειν παντὶ σθένει, 
δ ἴω Ν 5 ᾿ς 32, Ἃ 5 ἴω “ 5 ΄σ. 

ὑμᾶς δε, ὦ Πέρσαι, ἣν τις ἢ ἀρχῆς Κῦρον ἐπιχειρῇ κατα- 

σὺ Ί σὺ ὦ παῖ .Ν. 422. μὲν] μὲν γὰρ 1). θεοῖς] τοῖς θεοῖς 1). 
αὐτῶν δα. 1)., οτίαμη οΟΧ συστρατευσάντων, υἱῷ Μί.. ΠΟΥ. ἴῃ τηρ΄. 
τηκε ἃ.α., αἱ νἱἀδίατ, . δὲ οτη. 1). 24. ὦ οτη. ἢ). 
καὶ Ὁ. ἐμποδῶν Α.}. 28, οὖν (α. 5: ν. Υ΄ ἡμᾶς 

συστρατ.] 
’ 

πεπλου- 

ὥσπερ) ὥσπερ 

ρομένους 1). σὺ Ὁ. 

ὑ ὩΣ ἄρχοντα---καταστήσαντες] τ 5 785: 
μετουσίαν] Εἰ αυϊξαΐιι5. ΘΔ ΡΟΒ ἀθεὶ- 

ἀογαῖ : Ῥδύβια δαΐθια τηοηΐαοβα 6αα]- 
ἰδία 8568 ἱσσποτροφίαν πο Δα πη10{0[6- 
Ὀαΐ. Δα ροβββθεββιίοῃβιῃ ᾿ἰρίπιν οἵ 4ο- 
ΤΏ] ΠῚ ΟΔΙΏ ΡΟ. ΌΤΩ ΠΡΟΤῚ] ῬΘΓΒΙΟΙ 
ΤΟΡΊΟΠ ΠῚ Δα η1581 Ῥ γβοθ τϑοίθ ἀϊοπη- 
[ῸΓ ἃ Οντο, αὶ ρυϊπηιβ δααϊ αίατη Ρογ- 
ΒΥ Άτη ᾿ηϑ αἰ, 5ΟΗΝ, 

24. ἐπὶ πλεονεξίᾳ] ἴ{ 515 ΠΊΘ]ΙΟΥΘ 
ΘΟΠΠΙΠΙΟΠΘ, τὖ 5018 ᾿ΤροΓ 5. ῬΘΥβῖ5, 
πορ]θοίδ. δαοίογϊαίθ τῶν γεραιτέρων 
καὶ ἀρχῶν, 46 φαϊθιιβ 5. 22, Ἰοχυῖπαιν, 
Χρη. Οομητηθηΐ. 1, 6,12 : Οὐκ ἐξαπα- 
τᾷς ἐπὶ πλεονεξίᾳ. ἤτοι. ΟΥ. ΒΕ ; 
Ὅτι ἡ Λακεδαιμονίων πλεονεξία πολὺ 

ἐπιστρ.] ἐπιστρ. ἢ Α.α. 
Α.}. ἐπιμαρτυ- 

ἀνασπᾶν 10. 

εὐκαταλυτωτέρα ἐστὶ τῆς ὑμετέρας γε- 
νομένης ἀρχῆς. ΞΟῊΉΝ 

25. συνθέσθαι] ἘΣ ΧΘΙΛΡ] τη Θ᾽ αβηοα!] 
ΡΟ] [Ὑ8{1 ᾿πΐον ΕΡΏΟΤΟΒ ΠΟΙΉ]ΠΘ6 οἸ- 
γῦαῦ!8 οὐ γ6ρ 685 1 ,ΟΘἀἰδουΠ ΟΠὨ]ΟΓΙΠῚ α1|0- 
ν]8 ΤΏ6η88 [40] εχ Ἀδθρι]. [,Δορα. τρ» 
7» Ῥοβυϊ Ζοαημπιβ. ΘΟῊΝ, ὝὍΤμπας. 5 
47. 3: Βοηθεῖν ᾿Αργείους καὶ ᾿Ηλείους 
καὶ Μαντινέας ᾿Αθήναζε καθ᾽ ὅ τι ἂν 
ἐπαγγέλλωσιν ᾿Αθηναῖοι. 

νόμους διασπᾶν ἀποΐμτη οδῦ ΟΧ Ρἢῃγ8- 
851 τὸ ὀχύρωμα διασπᾶν, ν8110 ροΙΤαρίο 
ΟΧΙΡΘ, 40 ταν Η!βί. αν. 3» 2, 8» οἵ 
4.» 4»10. ῬοΙγΡΙι5. 2, 69: τὰ ΠΑΡΌΝ 
χίσματα ὃ. αἰχιι.- ΒΌΗΝ." - 
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᾿ 7 Ὁ » " 7] “ ξ "4 φ Ά, 

παύειν ἢ αφιστασθαί τις τῶν ὑποχειρίων, βοηθησειν καὶ 
δ 3 “ Ν 7 ϑιν “δ » 4 τ ΄ 

26 υμῖν αὐτοῖς καὶ υρῳ καθ ὃ τι ἂν ἐπαγγέλλῃ. καὶ ἕως 
᾿ Ἃ : Χ -“ 3 Ν 7] δὶ οἷν ᾿ ᾿ 7, Ψ 

μὲν ἂν ἐγὼ ζῶ, ἐμὴ γίγνεται ἡ ἐν Πέρσαις βασιλεία: ὅταν 
δ᾽ ἘνΤ ΩΝ Ἃς ͵ δὴλ σ“ Κύ 5.Ὁ κ᾿ Δ αἵ Α 

ἐγὼ τελευτήσω, δῆλον ὅτι Κύρου, ἐὰν ζῆ. καὶ ὅταν μὲν 
ς 2 Υ, " 7 Ἃ ω "7 “- 

οὗτος ἀφίκηται εἰς Πέρσας, ὁσίως ἂν ὑμῖν ἔχοι τοῦτον 
θύειν τὰ ἱερὰ ὑπὲρ ὑμῶν ἅπερ νῦν ἐγὼ θύω: ὅταν δ οὗτος 
ἔκδημος ἢ" καλῶς ὁ ἂν οἶμαι ὑμῖν ἔχειν εἰ ἐκ τοῦ γένους ὃς 
ἂν δοκῇ ὑμῖν ἄριστος εἶναι, οὗτος τὰ τῶν θεῶν ἀποτελοίη. 

ἴω ᾽ ἥ Υ , 7, ΄, ΄-- 

“ἡ ταῦτα εἰπόντος Καμβύσου συνέδοξε Κύρῳ τε καὶ τοῖς Περ- 
΄ ὁ ὁ ΄ - ,ὔ Ν 

σῶν τέλεσι" καὶ συνθέμενοι ταῦτα τότε καὶ θεοὺς ἐπιμαρ- 
“ “ὔ - "΄ , - Ν 

τυράμενοι οὕτω καὶ νῦν ἐτι διαμένουσι ποιοῦντες πρὸς ἀλ- 
, , 4 

λήλους Ϊ]έρσαι τε καὶ βασιλεύς. 
» Ι ΄- 

ἀπῃει ὁ Κῦρος. 
ε ῸΣ Χ ὯΝ  Ὗ, “ ΄ “τς 

Ὡς δ᾽ ἀπιὼν ἐγένετο ἐν Μηδοις, συνδόξαν τῷ πατρὶ καὶ 
τῇ μητρὶ γαμεῖ τὴν Κυαξάρου θυγατέρα, ἧς ἔτι καὶ νῦν 

, ΝΥ ,ὔὕ 

τουτῶων δὲ πραχθέντ ων 

2 ὃ 

λόγος ὡς παγκάλης γενομένης. 

ἀνεζεύγνυ. 

γήμας δ᾽ εὐθὺς ἔχων 

ΚΕΦ. ς. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐν Βαβυλῶνι ἦν, ἐδόκει αὐτῷ σατράπας ἤδη 

ἐπαγγέλλῃ] οὗτος ἐπαγγέλλῃ :. 26. γίγνεται Ἰὰ. γίγνηται Δ..ἃ. 
οὗτος οτῃ. ἰ). ἔχειν 0. εἰοπι. ἢ. ἐπιτελοίη Ὁ. 27. τότε ταῦτα [). 
οὕτως 1). δὲ] τότε Ὁ. 28. καὶ τῇ μητρὶ οἵα. Α.ἃ. κυαξάρους 1). ἣν Α. 
λόγος] ὁ λόγος Ὁ. παγκάλης Ὁ.Ε.Η. παγγάλου Α. παγκάλλου (ἁά. παγκά- 
λου Ι,.. Ηἰς δυΐθιῃ Α.Ὁ. Ἰηρ. γάμος κύρου. Ροϑί γενομένης θγ] δαἀἀαηῦ: 
“Βνιοι δὲ τῶν λογοποιῶν λέγουσιν ὡς τὴν τῆς “μητρὸς ἀδελφὴν ἔ ἔγημεν" ἀλλὰ γραῦς 
(γραὺς 1).) ἂν καὶ (καὶ οηχ. Π).) παντάπασιν ἦν ἡ παῖς. 

27. καὶ νῦν ἔτι] [ἄθο Τοχ 58Π16] 88]- 
651 ὈΓΟΠΟΙβοθαῦαν τη Ρουβιαπὶ: σποά 
ζιη 6 ἴδοθγ πθρ]οχι ()εΠ8, Πδυγαηΐθ 
ῬΙαΐαγομο ἴῃ ΑἸοχαπάγο. ΘΟῊΝ. 

28, τῇ μητρὶ] (οηΐ. 5.20. ΖΕΌΝ. 
παγκάλης } ΤΟΥ ξΟΥΤη88 ἔθ Π] ]Π] νὰ- 

τἱαΐαν οἰϊδι Η. (τ. 2, 2, 1ο, Δυϊβίορῃ. 
ΡῚ. τοιᾶ, βεα αἱ τ 1: ΡγΘθαηί 
486 οἴϊαιη ἀριι Ρ]αλοηθπιὶ σοηδίδῃϊοι 
δβί παγκάλη. 

ἔνιοι ----ἡ παῖς] Δα νοῦθὰ 84}) ΠῚ6 
αἸθοία Πρ ϑιηῦ Δ ΠΠοΟίδ.ΙΟη65. ΘΟΠΠΘ6Ι- 
ἀουὶ : “ λογοποιῶν) διαηΐ ὨΙΒίουοΙ, αὐ 
γαοηθῦ οίΐϊαιη Πανροοταίίοη. 1)15856η- 
811 (εβῖθ ἀρᾷ Ῥποίμπιπη οὐ Ηετο- 
αοί! 2,1,2,2. Δηῃοίαν! Ζοιηϊπ8. Μα]- 
Ἰ6π1 δηποίαι οηθίη παπο ΟἸηϊβιββοῦ Χο- 
ΠΟΡΠΟη. Θιυοΐ 5] ἀδ σοπ]αρίο ΟΥΤΥὶ 

ΤΑΡΥῚ ἀνεζεύγνυε. 

ἀαδιζαίπατη {α]ΐ, ααὰ νΘ.Ὶ ΒΡθοῖθ μού! 
Χοπορηοη ἰδησπαϊη γοτὰ ΠΟΌΪ8. οἱ 
σουΐα νϑηα]ίαγο αὐϑὸ Ὠπποιιβηιιθ ΠΑΡ ἃ- 
νιοὶ Εονίαββα ἤθος οχ δηποίδιίομθ 
(ται πηδ 101] Ἰπητη]ργαγιηῦ ἴῃ ΟΓΆ[]Ο- 
ΠΘ ΧΘΠΟρΠΟὨΙΙ8.--- ἀδελφὴν Ατηγθη 
Αϑίγαρ!δ Π]Ιαπὴ ρ᾽[ατηδο οαἸ απ ΠῈΡ- 
ὕδτη, παιγδηῖθ (τοβὶὰ.---ἣ παῖς} Εϑῦ 1Ἰὴ 
σΟΙΩΡΑΙ ΠΟΠΘ ἡ παῖς στὰ ἀηϊθοραθηΐθ 
γραῦς ΟΧΥπιοΙιπ), φαοά ἀπιθιιο ἃη 
ααθοϑιουῖῦ Χοπορμοη.᾽" Ν1Π1] ᾿ΠπΘ ΡΟ] 18 
ΠΩΡῚ ροίοϑβὲ τοῖο ἢυς «ααϊϊαϊηθηΐο, σαὶ 
811|111ἃ ἄπὰὸ ο]θοὶ ΒΌΡΓα 6, 1, 51; 7» 3. 
τό. Οἴτῃ λογοποιῶν ἃΐθτη σΟὨ ΓΘ ΥΘἢ - 
Ἃἀπὶ λογοποιοῦντες ἴῃ νΘΥΡῚ5 ατιδθ δ0- 
Ροβιία [χα] αν] 2, 2, 12. 

τ. σατράπας] Ηενδθούαε 3, 30, ἃ 
Πλαγῖο Ηνϑίδβριβ ν᾽ σὶπῦϊ βαίγαρίαθ 1 - 
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᾿ εἶ , 37 Χ ῇ ᾽ κ᾿» 

πέμπειν ἐπὶ τὰ κατεστραμμένα ἐθνη. τους μέντοι ἐν ταῖς 
ἄκραις φρουράρχους καὶ τοὺς χιλιάρχους τῶν κατὰ τὴν 
χώραν φυλακῶν οὐκ ἄλλου ἢ ἑαυτοῦ ἐβούλετο ἀκούειν" 

ταῦτα δὲ προεωρῶτο ἐννοῶν ὅπως εἴ τις τῶν σατραπῶν 
« Ν 7 Ν ἕ ᾿ Ψ » ᾽ ΝΑ 9 

ὑπὸ πλούτου καὶ πλήθους ἀνθρώπων ἐξυβρίσειε καὶ ἐπι- 
χειρήσειε μὴ πείθεσθαι, εὐθὺς ἀντιπάλους ἐ ἔχοι ἐν τῇ χώρᾳ. 

2 ταῦτ᾽ οὖν βουλόμενος πρᾶξαι ἔγνω συγκαλέσαι πρῶτον 
» 

τοὺς ἐπικαιρίους καὶ προειπεῖν, ὅπως εἰδεῖεν ἐφ᾽ οἷς ἴασιν 
δ ν ἢ ἊΨ δ “Ψ δια 7 ΕΝ 3 7 5 » ἣν Ἁ 

οἱ ἰόντες" ἐνόμιζε γὰρ οὕτω ῥᾷον φέρειν ἂν αὐτούς" ἐπεὶ δὲ 
3, 5 ΄ - ἴω “Ὁ 

κατασταίη τις ἄρχων καὶ αἰσθάνοιτο ταῦτα, χαλεπῶς ἂν 
“- 3 σ΄ ΄- 

ἐδόκουν αὐτῷ φέρειν, νομίζοντες δ ἑαυτῶν ἀπιστίαν ταῦτα 
ὦ τ Ἂς ,ὔ Ἂ 3 ΄- (ὃ 

4 γενέσθαι. οὕτω δὴ συλλέξας λέγει αὐτοῖς τοιάδε. 
Ἷ «ς ΄- ΄- 7 Ϊ, 

᾿Ανδρες φίλοι, εἰσὶν ἡμῖν ἐν ταῖς κατεστραμμέναις πὸ- 
λεσι φρουροὶ καὶ φρούραρχοι, οὗς τότε κατελίπομεν" καὶ 
τούτοις ἐγὼ προστάξας ἀπῆλθον ἄλλο μὲν μηδὲν πολυ- 

πραγμονεῖν, τὰ δὲ τείχη διασώζειν. τούτους μὲν οὖν οὐ 
7 “- ΄ ΄ ,κ Ἧ 

παύσω τῆς ἀρχῆς, ἐπεὶ καλῶς διαπεφυλάχασι τὰ προστα- 

ιο 

φυλάκων 1). 

χους, ἃ. 
2. ἴσασιν Ὦ. 

αὐτοῦ 2. 
ἰᾶσιν α. οἱ οτη. Ὁ. 

φρουροὶ καὶ οτῃ. Ὁ. 

χιλιάρχους] χ ἴὴ γἀ8. Θὗ « ΔΙ[ΘΓΌΓΩ ἃ ΘΟΥΤ.» αυδϑι. ΡΥ. φιλάρ- 
ἀντίπαλα 1). ἀντιπάλοις ἃ. ΡΥ. 

ῥάδιον Α.α. 
δι’ αὐτὴν αὐτῶν ἀπ. 1). διὰ τὴν ἑαυτῶν ἀπ. Μ. 

μηδὲν] οι. Π).. οὐδὲν α. 

ἐν τῇ χώρᾳ ἔχοι ). 
οὕτως ἂν ῥᾷον φ. αὐτοὺς Ὦ. 

γίγνεσθαι 1). 2. πόλεσι 
διαπεφυλάχασι Ῥυιἱτηδη- 

πὰ5 ατάτη. ν. Φυλάσσω. διαπεφύκασι Α.Ε. ργ. διαπεφυλάκασιν 1). 

βαυαἴὰ8 [π|586 οὐ σθῖὴ {ΠἸ αἰδυαπη α6- 
βουϊρίδτῃ πᾶυταῦ. 5ΟΗΝ, 

2. ἄλλους---σατράπας  ΑἸ1ῸΒ ΠΟΙΉΪΠ6 
Θὗ ΤΠ ΠΘΥΘ ΒΑΓ ΆΡΔΙΙΠῚ ΟΥ̓ΙΔῖΟΒ Γηϊδίδτη. 

ΟΚΟΗΝ, 
οἵτινες ἄρξουσι) ΟΠοἷα ΒΔ ΑρΡΑΓ Τα 

εὐ ὑπάρχων 8568 οἰκονόμων αἴτι 56ρᾶ- 
Ταΐα τηδηβουπηΐ, ἀΘΥ τη ἴῃ ΘΟρΡΏΔΙΙ8Β οὔ 
ΘΟΠΒΑΠΡΊΠΠΘΙΒ ΤΘΡῚΒ σΟὨ] Ποΐα 588Ρ6. 
Οοπί. Ηδογθη [ἄθθη εἴς. ὕ. 2, Ρ. 469. 
Νρηρθ ἢϊς ΧθθορΡΠΟΙ. ΠΟῊ ἴδῃ δεοα- 
γαῖα αἸΒυχὶῦ ΟΠ οῖα βαίγαραγιιτι ΔΊ 
ἴὴ (ΕΠ οπουηῖοο 6. 459 ἈὈῚ ρῥυϊπηστῃ τηπ- 
Ποῖ φρουράρχων δἷ χιλιάρχων 8. 5-ὃ, 
ἀββοῦῖθῖῦ. Θθασθηίον ἰπαθ οἰκονόμοι 
γορῚ,, 4008 τὰ ἀεβισηδί: Καὶ εἰσὶ δ᾽ 
αὐτῷ οἵἱ ἄρχοντες διατεταγμένοι ἐφ᾽ ἑκά- 

τερον οὐχ οἱ αὐτοὶ, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἄρχουσι 
τῶν κατοικούντων ΜῈ καὶ τῶν ἐργατῶν, 

καὶ “δασμοὺς ἐκ τούτων ἐκλέγουσιν' οἱ 

δ᾽ ἄρχουσι τῶν ὡπλισμένων ᾧρουρῶν. 
ΗῚ βαίγαρὶ8 Ῥαγιββθ νἹθηΐγ, ΟΌΤῚ 
φρούραρχοι οἷ χιλίαρχοι 50]1 τορὶ ρᾶ- 
γτογθηΐ, θα πόβοῖο αιοιηοο 1Π16}- 

Ῥγθΐθυ, συοα Ἰθ]άθη 5. 11, δααϊίαν: 
Ἵ 5. ἃ “ τ᾿ 
Ὅπου δ᾽ ἂν σατράπης καθιστῆται, οὗτος 
ἀμφοτέρων τούτων ἐπιμελεῖται. 1)- 
ὈΙαπη Θηϊ οϑί, Πσ1 1Π{6]]ΠρΡΘΠ Δ ΌΤη 
810 ΒδΓΑΡΑΒ. ΟἼΓΆΙ οὖ Υ61 111}1{8118 οἵ 
ΟΘΟΟΠΟΙΉΙΟΘΘ ΘΘ551886, Π6Ο 81108 [Ὁ1586 
101 νϑὶ οἰκονόμους ΤΕρΊΟΒ ν6] φρουράρ- 
χους, Δ. ΡΟΐΠΠ8 ψο] θυ ῦ ΒΙΡΏΙΠΟΔΓΟ, 
Βδίγα ρδιη ἸΠΒΡΙΟΘΙΘ οὖ ΟὈΒουνα 6 φρου- 
ράρχους οἷ, οἰκονόμους ΤΘ6ρΊ08, οὖ οα- 
ΤΆΓΘ αὖ αΐοτα 6 ΟΠΟΙΟ 50 βαυβίδοϊδϊ. 
σοα αἸοίο ἀμφοτέρων τούτων ἐπιμε- 
λεῖται ῬοΟΒΟΘΙΙΟΥΕΏ δῆς [πίοιργοίδ- 
ΤἸΟΠΘΠῚ Θατη 6γ6 πο ν]ἀθίασ. (Οὐδθτία 
ἩΠὰα ἀρραγοῖ α Ἰοοο (Πποοπουηϊοὶ 88- 
ἴγαρᾶβ ῸΠ δ υδβθ ὕπτη απδΒ δ πη 
ῬΥΟνΊΠΟΙα8, απ ΧΟΠΟΡΠΟῺ ἰδία βοιὶ- 
Ὀεγοῖ. ὅΟΗΝ. 

τελέσουσιν] Ἀδοία ΟοΡεοίμπιη δ δν. 
[μβοῦ. Ρ. 242 ἸΙθγογαμ απ] ᾿ς ρΡὰ- 
[Δα ΘΟΏΒΘΠΗΒᾺΙ 1η ἔοτπηδ βο]αύα ἢἰ- 
110 Ρ] 8 ὑπ] 1586 σαι ΘΡῸ Ἰῃ ἐλάσω 
ὉΓῸ ἐλῶ δα ΑΠπΑ}0. 7. 7. 55» Οδίθηαι! 1)., 
1η ΘΟὨ ΓΑΙ απ ᾿αΥ ΘΓ ν] Δ} ]Οβῖι8 1, 0, 2, 

ἘΘ 
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χθέντα" ἄλλους δὲ σατράπας πέμψαι μοι δοκεῖ, οἵτινες 
ἄρξουσι τῶν ἐνοικούντων καὶ τὸν δασμὸν λαμβάνοντες 

τοῖς τε φρουροῖς δώσουσι μισθὸν καὶ ἄλλο τελοῦσιν ὅ τι 
Ἃὃ 7 ΄“ ͵7ὔ Ν ΄“- 3 ’ὔ 7 ε ΄ι - 

4ἂν δέῃ. δοκεῖ δέ μοι καὶ τῶν ἐνθάδε μενόντων ὑμῶν, οἷς 
“Ἃ ἙΝ ’ Ὗ ͵ » ἰκ ἴω 

ἂν ἐγώ πράγματα “ταρεχωνπεμητων πράξοντάς τι ἐπὶ ταῦτα 

τὰ ἔθνη, χώρας γενέσθαι καὶ οἴκους ἐκεῖ, ὅπως δασμοῴο- 
, 

ρῆταί τε αὐτοῖς δεῦρο, ὅταν τε ἴωσιν ἐκεῖσε, εἰς οἰκεῖα 

5 ἔχωσι κατάγεσθαι. ταῦτα εἶπε καὶ ἔδωκε πολλοῖς τῶν φί- [3] 

λων κατὰ πάσας τὰς καταστραφείσας. πόλεις οἴκους καὶ 

ὑπηκόους" καὶ νῦν εἰσιν ἔτι τοῖς ἀπογόνοις τῶν τότε λα- 
, ε “ », 2) “7 ων 

βοντων αἱ χῶραι καταμένουσαι ἄλλαι ἐν ἄλλῃ γῇ" αὐτοὶ 
6 δὲ 3 “ Ν' - “ δὲ “, Ν ..Ψ Σ ἷ ΄ 

ἐ οἰκοῦσι παρᾶ βασιλεῖ. Δεῖ δε, ἐῴη, τους ἰόντας σατρά- 

πὰς ἐπὶ ταύτας τὰς χώρας τοιούτους ἡμᾶς σκοπεῖν οἵτινες 

ὅ τι ἂν ἐν τῇ γῇ ἑκάστῃ καλὸν ἢ Ἂ ἀγαθὸν ἢ: μεμνήσονται 

καὶ δεῦρο ἀποπέμπειν, ὡς μετέχωμεν καὶ οἱ ἐνθάδε ὄντες 
΄ “ χὰ » ω Ν Ν , 

τῶν πανταχοῦ γιγνομένων ἀγαθῶν: καὶ γὰρ ἣν τί που 
Ν 7 «ς ἴω 57 3 » νι, Ἃ ’ 

7 δεινὸν γίγνηται, ἡμῖν ἔσται ἀμυντέον. ταῦτ᾽ εἴπων τότε[4] 
Ἁ 7 ἐν ’ 2, Νὴ ἃ Ψ 7 “ 

μὲν ἔπαυσε τὸν λόγον, ἔπειτα δὲ οὗς ἐγίγνωσκε τῶν φίλων 
νῷ “ Ε 4 ἣν “ Ψ Ἄ “- 

ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἐπιθυμοῦντας ἰέναι, ἐκλεξάμενος αὐτῶν 
ἣ “ 3 ’ὔ 5 37 Χ 

τοὺς δοκοῦντας ἐπιτηδειοτάτους εἶναι ἔπεμπε σατράπας εἰς 
᾿ “ δ “ , Ν 5 Ὺ 

Αραβίαν μὲν Μεγαβυζον, εἰς Καππαδοκίαν δὲ ᾿Αρταβά- 

4. φρουροῖς] πρώτοις φρουροῖς 10. ἄλλως 19. σΟΥΥ. τελέσουσιν Α.Ε. 
μενόντων Ἰἰῦεγ Βτοῦτὶ, οπι. .α. μὲν ὄντων ἢ. παρέχων πέμπω ἢ). πρά- 
ἕαντας ). τὰ ἔθνη ταῦτα α.Μ. δασμοφορῆτέ 10. δασμηφορῆται τε .. ὅταν 
τε] καὶ ὅταν τε . 5. κατὰ πάσας] καταστάσας [ογἴδββθ ΡΓ. Ὁ. πόλεις] 
χώρας 1). καὶ ὑπηκόους οτη. Α.Ο. καὶ νῦν εἰσὶν ἔτι Μ. καὶ νῦν εἶσιν ἐπὶ Δα. 
καὶ νῦν ἔτι εἰσὶν 10. 6. καλὸν ἡ ἡ ἢ ἀγ. Ὁ. μετέχομεν 10. ἡ. ἔπαυσε] 
ἔτασσε 10. ἐπιτηδιοτ. (. ἐπ. δοκοῦντας Ὁ. ἔπεμψε Ὁ. ἀραβίαν 1). ῬΥ., 
8684 ρ 8.γ. ἀρραβίαν ἃ. καπαδοκίαν ἃ. ΡΥ. 

4. πέμπων] Τη{6]]1ρ1 αὶ 5. τό ἔφοδοι Σκοπεῖν τι ἀγαθόν. ὅορῇ. Α].ν. τόδ: 
αἸοδηΐαν τηοηαϊῦ ΖΘ. Ώ118. 
ἄστη ἴῃ (ἔἕξσοη. 4, 6, αἰεϊῦ: Πιστοὺς 
πέμπει ἐπισκοπεῖν, ααΐ, ταἱ οδ΄ 8. ὃ, πι- 
στοὺς πέμπων ἐπισκοπεῖται. ΗΝ, 

5. καὶ νῦν εἰσιν ἔτι] 4, 2, ὃ : Καὶ νῦν 
δ᾽ ἔστιν ἔτι ἰδεῖν ῬτῸ καὶ νῦν δ᾽ ἔτι ἰδεῖν 
ἔστιν ΓΘΒΕΓαΙ ΘΧ τ 6] ΟΥΡιι5. [ηἴτἃ 7, 
Γ; οὐδέν εἰμι ἐγὼ ἔτι. 8, 2, οὐδὲ νῦν 
πιστεύει οὐδὲ εἷς ἔτι. Θαδρθοία Δυαΐοιη 
καὶ ὑπηκόους. 

6. τοὺς ἰόντας) Τηΐ6]]106, ααἱ] Ργο- 
[βοῦαγ] βαπῦ 1 ΡΙΟνΊΏΟΙαΒ, 8165. ΠΟΒ 
Ργον ἄουδ οἱ 6] Ιρογ8 οροτίοί. 5ΟΗΝ. 

τοιούτους σκοπεῖν] Π]ΙΘΓΟΠΪΒ 9, ΙΟ: 

΄΄-ὦ , ’ ’ 8.5 ΄“ »" 

Ηοβ οοβϑ- Σπεῦσον κοίλην κάπετόν τιν᾽ ἰδεῖν τῷδε, 
αΌϊ ΤΠΘΟΟΥΕΙ 15, 2 : Ὅρη δίφρον αὐτᾷ 
ΠΟῺ ἹΠΠΠΠΘΙΊΟΥ Γαΐ Μαυβρτανῖμ. 

ἀγαθὸν ἢ] πο ρμεγποὺ παυγαίϊο Ρο- 
Ἰγοϊθίὶ ἂἀρυὰ διχαθομθη 1Ρ, Ρ. 738- 
518. 6586. {ΠΘΒΔ1Ι1Ὸ5 Τ6Ρ]15 δἱ παραθέ- 
σεις ὧν ἐπράττοντο φόρων, ὑ ὑπομνήματα 
τῆς οἰκονομίας" πράττεσθαι δ᾽ ἐκ μὲν 

τῆς παραλίας ἀργύριον, ἐκ δὲ τῆς μεσο- 
γαίας, ἃ φέρει ἑκάστη χώρα" ὥστε καὶ 
χρώματα καὶ φάρμακα καὶ τρίχα, ἐρέαν, 
ἦ' τι τοιοῦθ᾽ ἕ ἕτερον καὶ θρέμματα ὁμοίως. 

τὸν δὲ διατάξαντα τοὺς φόρους Δαρεῖον 
εἶναι τὸν μακρόχειρα. ΟἩ 
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, ὰ Ἷ 

ταν, εἰς Φρυγίαν δὲ τὴν μεγάλην ᾿Αρτακάμαν, εἰς Λυδίαν 
Ν ἊΝ. , ἿΑ ᾽ 7 Ἀγ Ὰ ᾿ “ δὲ καὶ ᾿Ιωνίαν Χρυσάνταν, εἰς Καρίαν δε᾿ Αδούσιον, ὄνπτερ 

» ΄ ΕῚ 7 Ἁ ἈΝ Ι: 7 Ν 3 

ῃτοῦντος εἰς Φρυγίαν δὲ τὴν παρ Ἑλλήσποντον καὶ Αἰο- 
᾿Α 

8 λίδα Φαρνοῦχον. Κιλικίας δὲ καὶ Κύπρου καὶ Παφλαγο- 
νων οὐκ ἔπεμψε “Πέρσας σατράπας, ὅτι ἑκόντες ἐδόκουν 
συστρατεύεσθαι ἐπὶ Βαβυλῶνα: δασμοὺς μέντοι συνέτα- 

,ὔ Ἁ 7 σι ᾿ 

ο ξεν ἀποφέρειν καὶ τούτους. ὡς δὲ τότε Κῦρος κατεστη- 
7 ΄ “ 2, 

σατο, οὕτως ἐτι καὶ νῦν βασιλέως εἰσὶν αἱ ἐν ταῖς ἄκραις 
Ν Ἂς ς Γ “ “- Ὧ ΄, ἃ 

φυλακαὶ καὶ οἱ χιλίαρχοι των φυλακὼν ἐκ βασιλέως εἰσὶ 

το καθεστηκότες καὶ παρὰ βασιλεῖ ἀπογεγραμμένοι. προεῖπε 
δὲ πᾶσι τοῖς ἐκπεμπομένοις σατράπαις, ὅσα αὐτὸν ἑώρων 
ποιοῦντα, πάντα μιμεῖσθαι: πρῶτον μὲν ἱππέας καθιστά- 

“ , ΄“- 4 

ναι ἐκ τῶν συνεπισπομένων Περσῶν καὶ συμμάχων καὶ 
’ὔ 7 “ΝῬ ΄“ σι ᾽ὔ 

ἁρματηλάτας" ὁπόσοι δ᾽ ἂν γῆν καὶ ἀρχεῖα λάβωσιν, ἀναγ- 
Υ ᾿ς ἢ Ὗ 

κάζειν τούτους ἐπὶ θύρας ἰεναι καὶ σωφροσύνης ἐπιμελο- 
μένους παρέχειν ἑαυτοὺς τῷ σατράπῃ χρῆσθαι, ἣν τι δέ- 
ται" παιδεύειν δὲ καὶ τοὺς γιγνομένους παῖδας ἐ ἐπὶ θύραις, 
ὥσπερ παρ᾽ αὐτῷ" ἐξάγειν ὃ δ᾽ ἐπὶ τὴν θήραν τὸν σατράπην 
τοὺς ἀπὸ θυρῶν καὶ ἀσκεῖν αὑτὸν τε καὶ τοὺς σὺν ἑαυτῷ 

τι τὰ πολεμικά. 

[5] 

Ὃς δ᾽ ἂν ἐμοὶ, ἔφη, κατὰ λόγον τῆς διλων 
μεως πλεῖστα μὲν ἅρματα, πλείστους δὲ καὶ ἀρίστους ἱπ- 
πέας ἀποδεικνύῃ, τοῦτον ἐγὼ ὡς ἀγαθὸν σύμμαχον καὶ ὡς 
ἀγαθὸν συμφύλακα Πέρσαις τε καὶ ἐμοὶ τῆς ἀρχῆς τι- 
μήσω. ἔστων δὲ παρ᾽ ὑμῖν καὶ ἕδραις ὥσπερ παρ᾽ ἐμοὶ 

[6] 

λυκίαν Α.α. ἥτουν Α.α. 8. συστρατεῦσαι 1). μέντι Α. 
» ’ 

ἔταξεν Ὁ) 9. δὲ ΟΤΏ. ἈΝκ(Σ βὲ 70. κατεστήσατο] κατεσκευάσατο 0. 
ταῖς οτγ. Ὁ). 1ο. ὅσα δυνατὸν ἐ ἑώρων ποιοῦντα ἑαυτὸν Α.6. οἱ αι ποι- 
οὔντα αὐτὸν ΑἸά. ὅσα Τρὴν ποιοῦντα ἑαυτὸν (). ὅσα ἑαυτὸν ἑώρων ποιοῦντα 1). 
συνεπισπωμ. (ἃ. ΠΟΙ. 8... ΓΔΌΤ] ἐπιμελουμένους. γιγνομένους] ἐ ἐπιγιγνο- 
μένους 1), θύραις Βοιοίίυς, θύρας Α.1).α. παρ᾽ αὐτῷ] ἑαυτῷ 1). τὴν οτη. Ὁ. 
θύραν Α.6. ρζτ. αὐτὸν 1).α. 11. ἐμοὶ οἴη. Ὁ. κατὰ λόγον] κατά- 
λογον (ἃ. ΠΟΤ. ξύμμαχον . ἔστωσαν Α.α. ὑμῖν) υ οἵ ιν ἴῃ τὰ8. Ὁ. 
ἕδραις ϑίορμαημβ. ἕδραι (αδ8ὶ ἕδρᾳ) ΔΑ.) . ἃ 

η. ᾿Αδούσιον]) Οοηῃΐ. 7, 4.7. ΒΟῊΝ. ναγϊοίαβ ἀἄθγαὶ τοῦτα ἀββουναηάα, 
9. ἀπογεγραμμένοι)]ϊ ἴη, οαἰαΐοφο 

δογρέϊ, υἱ 6, 2, 26. Ἰηϊογργοίαϊαν Ζθι- 
ῃἶι5. δΝοναπι ατθιζαῖο τ]Ὦ] βιιροι- 
δϑδί, ΔΏΠΟῚ Βα γα ρα απ ΠΟΙΏΪμ8 Θἴ]8 ΠῚ 
Βουρία 1Π οαίδ!ορο τη ηβουιηῦ ρα Γ6- 
Θσ6η1 Ῥεδυύβατιιπη. ἸΟ 51] Βδ ΓΑ ΓῺ 
αἸρτῖῖαβ Πα ρογρείαα οἱ Πογθαϊζαί δαὶ 
ἤΠο5. ρεγνθηϊθθδί, ἐπὶ τπϊηοῦ ΠΟΙηΪ- 
ΠῸΠῚ [ογΐα886, 56 δϑᾶθιη ρΘυΒΟΠ ΔΓ 

5ΟΗΝ. 
ΤΟ. αὐτὸν] δυνατὸν, απο δαάαπύ 

ΑΔ... οὐὔππι οχ αὐτόν. ὅδ᾽λαο αὐτοῖς 1Π 
δυνατοῖς ὉΟΥΓἊΙΡύατΩ ἴῃ εἰ αν Δον θιιο- 
(ΟΥἹ ἀριια α. ὅγηο. Ρ. ζΖό67 ἢ 

ὥσπερ παρ᾽ αὐτῷ] Ἴ.5» 86; ἜΣ τ, 6. 
11. ἔστων] δῃς ἐουιπαιη 4.0. 10, 

ΘΧ τηϑ] του 5 Γαϑυιαΐϑηη ΡΤῸ Στ ΣῊ, 
ΤΈΘΘΡΙ ΟΧ 1ηϊπ|5 ὈΟὨΪ8, οἴβὶ [ΟΥ̓ 88 

Ἑ 62 
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οἱ ἄριστοι προτετιμημένοι, καὶ τράπεζα, ὦ ὥσπερ ἡ ἐμὴ; τρέ- 
φουσα μὲν πρῶτον τοὺς οἰκέτας, ἔπειτα δὲ καὶ ὡς φίλοις 
μεταδιδόναι ἱκανῶς κεκοσμημένη καὶ ὡς τὸν καλόν τι ποι- 

12 οῦντα καθ᾽ ἡμέραν ἐπιγεραίρειν. κτᾶσθε δὲ καὶ παραδείσους 
καὶ θηρία τρέφετε, καὶ μήτε αὐτοί ποτε ἄνευ πόνου σῖτον 
παραθῆσθε μήτε ἵπποις ἀγυμνάστοις χόρτον ἐμβάλλετε' 
οὐ γὰρ ἂν δυναίμην ἐγὼ εἷς ὧν ἀνθρωπίνῃ ἀρετῇ τὰ πάν- 
τῶν ὑμῶν ἀγαθὰ διασώζειν, ἀλλὰ δεῖ ἐμὲ μὲν ἀγαθὸν ὁ ὄντα 
σὺν “ἀγαθοῖς τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ ὑμῖν ἐπίκουρον εἰναι" ὑμᾶς δὲ 
ὁμοίως αὐτοὺς ἀγαθοὺς ὄντας σὺν ἀγαθοῖς τοῖς μεθ᾽ ὑμῶν 

12 ἐμοὶ συμμάχους εἶναι. βουλοίμην δ᾽ ἂν ὑμᾶς καὶ τοῦτο 
κατανοῆσαι ὅτι τούτων ὧν νῦν ὑμῖν παρακελεύομαι οὐδὲν 
τοῖς δούλοις προστάττω᾽ ἃ δ᾽ ὑμᾶς φημι χρῆναι ποιεῖν, 
ταῦτα καὶ αὐτὸς πειρῶμαι πάντα πράττειν. ὥσπερ δ᾽ ἐγὼ 
ὑμᾶς κελεύω ἐμὲ μιμεῖσθαι, οὕτω καὶ ὑμεῖς τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν 
ἀρχὰς ἔχοντας μιμεῖσθαι ὑμᾶς διδάσκετε. 

Ἰαῦτα δὲ Κύρου οὕτω τότε τάξαντος ἔτι καὶ νῦν [7] 
τῷ αὐτῷ τρόπῳ πᾶσαι μὲν αἱ ὑπὸ βασιλεῖ φυλακαὶ 
ὁμοίως φυλάττονται, πᾶσαι δὲ αἱ τῶν ἀρχόντων θύραι 
ὁμοίως θεραπεύονται, πάντες δὲ οἱ οἶκοι καὶ μεγάλοι καὶ 
μικροὶ ὁμοίως οἰκοῦνται, πᾶσι δὲ οἱ ἄριστοι τῶν παρόντων 
ἕδραις προτετίμηνται, πᾶσι δὲ αἱ πορεῖαι συντεταγμέναι 
κατὰ τὸν αὐτὸν τρύπον εἰσὶ, πᾶσι δὲ συγκεφαλαιοῦνται 

το πολλαὶ πράξεις ὀλίγοις ἐπιστάταις. ταῦτα δὲ εἰπὼν ὡς 

14 

προτετιμημένοις 1). ἐπιγεραίρειν ΡοΟ]Πιχ 6, 187. 12. κτᾶσθαι Εα. Ῥγ.; 
αὖ νΙαοίαγ. δὲ ΟΠΊ. ἄνευ πόνου] ἃ ἄπονοι 10. παράθητε 1). ΡΥ. πα- 
ράθησθε (ΟΥΥ. ἂν οἵα. Ὁ. ὑμῶν οπι. Α. 13. τούτων τούτων ὄν- 
των 1). πάντα οτη. ἃ., 4] Ὠϊς πηρ΄. ἠθικῶς, Μ. οὕτως 10. ἡμῶν Ὦ. 
ἀρχεῖα 1). μιμεῖσθε 6. ΡΥ.» αὖ νΙαοῖαν. 14. οὕτως Α.}}. οἱ οἷ- 
κοι] οἶκοι Ὁ. σμικροὶ α. ἄριστοι] ἄριστοι ὁμοίως 1). πᾶσι] ΔΡτὶ 
πᾶσαι. ΟΥΓΟΧΙ Ἰη 6α. 8. 1826. πᾶσι] πᾶσαι 1). ὀλίγοις ἐπιστάταις] 

5 Ψ ’ » ’ὔ Ἁ εἰς ὀλίγους ἐπιστάτας 1). 15. δὲ οι. ).ῃ. 

ἔστωσαν ΘΧΘΙΏΡ]ἃ ΠΟΗ ἰδηΐιτῃ ΠΟΥ - 
αἸα15. δῦ Ρ]αίομβ Ἰρϑίαβαιιθ Χεοπο- 
ῬὨΟΠΓΙΒ δα. 12, 4: Τοσαῦται ἔστωσαν, 
ὥστε στέγειν, ᾿ἰῦ}] Βαρροαιϊίαηΐ, αἱ 
αἸἰχὶ δὰ “68. ϑδίθρῃ. ν. Εἰμὶ, νο]. 3, 
Ρ.- 26: (, 8εἀ οἴἴατη ᾿ὑαγ]ρ 418, αα]θι5 
[Δτῆθη ΤΠ ]ῦο ΘΘΥΓΠΟΓΘΒ. 6586 ἰθβίθβ ἴῃ- 
ΒΟΥ ΡΌΟΠ68. 1118. δούα[8, αὰδ πυῃ- 
ατιᾶπὶ 8]1061 4αδπη --ων, αἸχὶ δα ΑΠπᾶ- 
Λδβιη ΡΣ 0 580 ἢ; 2, 14. 

ἕδραις) ΦΙς 5.14: Οἱ ἄριστοι τῶν 

παρόντων ἕδραις προτετίμηνται. 5ΟΗΝ. 
καὶ τράπεζα] ΤὨ06]Πρ6 ἔστω παρ᾽ 

ὑμῖν. ϑραᾳιθηβ ἐπιγεραίρειν απιὰπι νἸτη 
παροαΐ δα)]πηοία ΡΥδορΡΟΒ ΠΟ η6 ΡΘΟυ]]- 
ΓΘΠ, ΠῸΠ ἰηςο] Προ. ΘΟΗΝ, 

Ἐ2: παραδείσους] ΝΘ. ας 58: 
14. ἂϊ να γον αὐτὸν τρόπον] 

Οὐ] 80 ]Π]οοῦ ο. 5» 1---τό, ἀθβουῖσαΓ. 
5ΟΗΝ, 

συγκεφ.} Οοηΐ. 8, 1,15. ΖΕΌΝ. 
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χρὴ ποιεῖν ἑκάστους καὶ δύναμιν ἑκάστῳ προσθεὶς ἐξέ- 
πεμπε, καὶ προεῖπεν ἅπασι παρασκευάζεσθαι ὡς εἰς νέωτα 
στρατείας ἐσομένης καὶ ἐπιδείξεως ἀνδρῶν καὶ ὕπλων καὶ 
ἵππων καὶ ἁρμάτων. 

Κατενοήσαμεν δὲ καὶ τοῦτο ὅτι Κύρου κατάρξαντος, ὦ 
φασι, καὶ νῦν ἔτι διαμένει" ἐφοδεύει γὰρ ἀνὴρ κατ᾽ ἐνιαυ- 
τὸν ἀεὶ στράτευμα ἔχων, ὡς ἢν μέν τις τῶν σατραπῶν 
ἐπικουρίας δέηται, ἐπικουρῇ, ἢν δέ τις ὑβρίζῃ, σωφρονίῷζῃ, 
ἢν δέ τις ἢ δασμῶν φορᾶς ἀμελῇ ἢ τῶν ἐνοίκων φυλακῆς 
ἢ ὅπως ἡ χώρα ἐνεργὸς ἢ ἢ ἄλλο τι τῶν τεταγμένων πα- 
ραλίπῃ, ταῦτα πάντα κατευτρεπίζῃ" ἣν δὲ μὴ δύνηται, 
βασιλεῖ ἀπαγγέλλῃ: ὁ δὲ ἀκούων βουλεύεται περὶ τοῦ 
ἀτακτοῦντος. καὶ οἱ πολλάκις λεγόμενοι ὅτι βασιλέως υἱὸς 
καταβαίνει, βασιλέως ἀδελῴὸς, βασιλέως ὀφθαλμὸς, καὶ 
ἐνίοτε οὐκ ἐκφαινόμενοι, οὗτοι τῶν ἐφόδων εἰσίν: ἀπο- 

᾿ Ἂ 2 ον δὰ « Υ ΩΝ ἝΝ, 

τρέπεται γὰρ ἕκαστος αὐτῶν ὁποθεν ἂν βασιλεὺς κε- 
λεύῃ. 

Κατεμάθομεν δὲ αὐτοῦ καὶ ἄλλο μηχάνημα πρὸς τὸ 
μέγεθος τῆς ἀρχῆς, ἐξ οὗ ταχέως ἠσθάνετο καὶ τὰ πάμ- 
πολυ ἀπέχοντα ὅπως ἔχοι. σκεψάμενος γὰρ πόσην ἂν ὁδὸν 
ἵππος κατανύτοι τῆς ἡμέρας ἐλαυνόμενος ὥστε διαρκεῖν, 

στρατείας͵ τῆς στρατείας Ὦ).. ἀποδείξεως Ὁ. καὶ ἁρμάτων οτη. Ὦ. 
τό. ἔτι καὶ νῦν διαμένοιεν Ὁ). ὡς] ὃς Α σατραπῶν] στρατιωτῶν Ὠ). 
σωφρονίζῃη] εἰ ἃ. 5.ν.τ. [,., ἢϊς ᾳαϊάθπι οἰϊαιη ἐπικουρῇ αὐτὴ 188. ροβί ῇ. 

- » , ΄“ 

τῶν ἐνοίκων] τῶν Ε. 5.ν. Γ΄ 
ται Δ... 
τηρ. περὶ τοῦ δρόμου. 

τό. κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀεὶ] ἼΠπαο. 4. 66: 
᾿Αεὶ κατὰ ἔτος ἕκαστον δὶς ἐσβαλλόν- 
τῶν πανστρατιᾷ ἐς τὴν χώραν. 

ἐφόδων] ΗδΥΪ αϑὰ5 νοχ ὁ ἔφοδος ἀ6 
ΟἸΓΟΌΙΟΥΙτι5, 4] νἹρΡΊ]185 ἸηΒριο!πηΐ, 
οϑύ ἂρ Ροϊγθιατη οἵ Ῥο]]ΟΘΠῚ 1, 
178. 
᾿ἀποτρέπεται] 5» 1, 27. φευγόντων 

τῶν πολεμίων ἀποτρέπεσθαι αἸουηίατ, 
4] Ποϑίοτη ἐαρ]θηΐθιη οπυϊαηῦ ΠΘς 
ΒΟΥΒΘΟῸΪ ρϑυβονοσαηῖ. Ηἰς ΡιΌΡτὶα 
ΒΙσ. ΠοδΌΟηΘ αἸοηΐα, ἀποτρέπεσθαι, 
αἂϊ ἃ νὰ οορία ἀεἤοοίαηῃί, ᾿αααα Ὁ] 
ΘΧΒρΡΘοία δῦ, ΠΟῚ τέ υτάραυς [ὰ 
ΠΡ απι “ἜΕ ΑΠ 5.5. 5.13, 5..7: 
7.6,τι. ὅ0ΗΝ, 
πον ΝΠ] τη ἴπ ἸΡγ15 Χοπο- 

παραλείπει Ώ. 

οὗτοί εἰσι τῶν ἐφ. α.Μ. 
βουλεύεται ΑἸαΪΠπα. βουλεύη- 
17. καταμάθωμεν α... απὶ ἢις 

ΡῬΠΟηΌ8Β νϑβιριαμη ΒΡΙΓΠ 5 ΔΒΡΘΙῚ, 
ααθη ΑΥΔοἷβ θὰ Ποὺ νοῦθο {Πραπηΐ 
ΘΥΔΙΠΠΊΔΙΟΙ, ἀ6 απ Ροβοη. δᾶ 
πων. ΡΏαη. 465, ΠοὈν. δα ΑτὐἹβίορῃ. 
ΡΙαΐ. 6ο7, οἴ ποβ8 δὰ Ἴη68. ϑύβθρῃ. ν. 
᾿Ανύω εἴ Κατανύω, 864] Πιθτὴ ἸρΏΟΓΑΒ56 
νἹ ἀθηΐα 18Π| σὙΔΙΏΙηΔί1Ο] ΓΘΟΘΠ ΊΟΙΘΒ, 
ΐ Μοβοθορ. Ρ. 34: τ δα. ΤΊῖ2., Ψο81- 
Ὧ65 [μον]ΐα ροβύ ΑἸ ΠΊΟΗ. Ρ. 211, 4] 
ΒΙΤΆΙΠΓΘΥ ἸΠΓΘΙ 56 ἀἰββθηθπηΐ (6 ἀθμδί- 
ζω εὐ ἁθροίζω, ἰὴ ἀπὸ Ὦ. δ] αποίϊεβ 
βαευναίο. Καθήνυσαν ΘΧ σΌΡΏ. Ἐ- 
ἸΘοί. 1451. ἈὈῚ ΠΠ0ΤἸ κατήνυσαν, Ρ6[1- 
1588 νἹΔΘΥῚ ῬΏΓΥΠΙ ΠΏ, τί καθανύσαι 
Ροπὶῦ Ηδβυοῖιιβ, δηϊτηδανουθγαηῦ ἴη- 
[ΘΥΡτοίθβ. 

ς [8] 

[9] 



429 ΧΕΟΝΟΡΗΟΝΤΙΚΒ ΙΝΒΊΤ. ΟΥ̓ΒῚ 

9 “ « ἴω “ ΄ ἍΝ ἐδ 

ἐποιήσατο ἱππῶνας τοσοῦτον διαλείποντας καὶ ἵππους ἐν 
» “ “4 ἈΝ 3 ᾽7 7 

αὐτοῖς κατέστησε καὶ τοὺς ἐπιμελομένους τούτων, 
ἄνδρα ἐφ᾽ 

καὶ 
ε ’ὔ ΄σ ’ 32 ΧΝ 5 ,ὔὕ 

ἑκάστῳ τῶν τόπων ἔταξε τὸν ἐπιτήδειον παρα- 
δέχεσθαι τὰ φερόμενα γράμματα καὶ παραδιδόναι καὶ 
παραλαμβάνειν τοὺς ἀπειρηκότας ἵππους καὶ ἀνθρώπους 

18 καὶ ἄλλους πέμπειν νεαλεῖς" ἔστι δ᾽ ὅτε οὐδὲ τὰς νύκτας 
Ν 4 ᾽' Χ "2 5 Ν ΩΣ ς αν 

φασιν ἱστασθαι ταύτην τὴν πορείαν, ἀλλὰ τῷ ἡμερινῷ 
ἀγγέλῳ τὸν νυκτερινὸν διαδέχεσθαι. τούτων δὲ οὕτω 

7 σι ΄σ΄ ᾽’ὔ 7 

γιγνομένων φασί τινες θᾶττον τῶν γεράνων ταύτην τὴν 
΄ ΟΣ, Ἁ 3 Χ “- » 3 3... ὅδ “ 

πορείαν ἁνύτειν εἰ δὲ τοῦτο ψεύδονται, ἀλλ᾽ ὅτι γε τῶν 
ἀνθρωπίνων πεζῇ πορειῶν αὕτη ταχίστη, τοῦτο εὔδηλον. 
3 Χ Ἂ ξ ΄ ἘΖ 9 , ε Ψ 

ἀγαθὸν δὲ ὡς ταχίστα ἔκαστον αἰσθανόμενον ὡς τάχιστα 
“4 

ἐπιμέλεσθαι. 
3 ἣν δ ἂν ε 3 Ν, ἐὰ Ν Ω 

Ἐπεὶ δὲ περιῆλθεν ὁ ἐνιαυτὸς, συνήγειρε στρατιὰν εἰς [το] 
σι Ἶ κ ΄ 

Βαβυλῶνα, καὶ λέγεται αὐτῷ γενέσθαι εἰς δώδεκα μὲν 
ἱππέων μυριάδας, εἰς δισχίλια δὲ ἅρματα δρεπανηφόρα, 

“οπεζῶν δὲ εἰς μυριάδας ἑξήκοντα. ἐπεὶ δὲ ταῦτα συνεσκεύ- 
αστο αὐτῷ, ὥρμα δὴ ταύτην τὴν στρατείαν ἐν ἢ λέγεται 
καταστρέψασθαι πάντα τὰ ἐθνη ὅσα Συρίαν ἐκβᾶντι οἰκεῖ 

᾽ 5 “- " Ν ν᾿ - «ς 3 Εμ 

μέχρι ἱπρυθρᾶς θαλαττης. μετὰ δὲ ταῦτα ἡ εἰς Αἰγυπτον 

στρατεία λέγεται γενέσθαι καὶ καταστρέψασθαι Αἴγυπτον. 
“1 καὶ ἐκ τούτου τὴν ἀρχὴν ὡριζεν, αὐτῷ πρὸς ἕω μὲν ἢ 

᾿Ερυθρὰ θάλαττα, πρὸς ἄρκτον δὲ ὁ Ἐὔξεινος πόντος, πρὸς 
ε ΄ Ν ’ Ν 5) Ν ; Ν 

ἐσπέραν δὲ ἵζυπρος καὶ Αἴγυπτος, πρὸς μεσημβρίαν δὲ 
5 7 Ἷ Ἁ ΝΝ ᾽ὔ Ά Ἂ Ἁ 4 δὰ Χ 

Αἰθιοπία. τούτων δὲ τὰ πέρατα τὰ μὲν διὰ θαλπος, τὰ δὲ 

ΤῸ 

καὶ ἀνθρώπους οτα. Α.(α. Ζοπατδβ Ρ. τ0δ Α. 
δὲ] δὴ ἃ. οὕτως Α. δέχεσθαι (. 

στρατείαν . στρατεία βαβυλῶνος (. Τηρ΄. 

[01] ἐπιμελεῖσθαι. 

θαλάσσης ἐρυθρᾶς α.Μ. 

18. ἵστασθαί φασιν Μ. 
10. συνέγειρε Δ. 

20. συνεσκευά- 
πάντα κατ. 1). 

21. ὥριξεν 

ἵππων Ἀ.Ὁ. 
σατο Δ... στρατείαν) στρατείαν ἔχων 1). στρατιὰν .α. 

εἰσβάντι Δ.(ἃ. Ζοπααβ. οἰκεῖται ἴ). 

Ἄΐ6, ΡΥ. ση. τὸν ὁρισμὸν τῆς κύρου ἀρχῆς 1). τησ. 

ἱππῶνας ] ΔΏρδτοΟΒ ἃ γιὸ 1ηδυαἴοϑ 
ἀθβοῦθι οἴϊαη Ποροάοίτι ὃ, οὗ. 
Οοπ,. Βυιϑβοηῖβ Ὁ. 148. ΒΟΉΝ. 
ΑΙ1ὰ [ἀρϑῖα8 Ορρ. το]. 2, ρΡ. 692 5. 
οα. εβαὶ. αϊπαβ ἴ8}18. δήθ] 1 μοῖ- 
δηΠαᾶ5. δ, πιὸ ορ᾽ μαθαΐτιτ, 4}0 1080 
Οὐγτο οομβίγαοῦ σοηϑροχογαῦ [ον οΥ- 
[6 Τγαυοῖία ἦν, (ὐϑθογσία, Ῥογδῖα οἷο. 
νΟ]. 1, Ρ. 482. Ποτιοάοίτι5. δαΐθιη 
{πο11 νἹἀθίιγ καὶ ἀνθρώπους. 

τ, ἀνύτειν ΟΠ ΔΟΒο]ιίθ. 
ἕκαστον) Νοιίτο ψϑηοῦο (ἸοΙ αν, δὶ 

Ε 

ἢεθο βιηΐ ΧΘΠΟΡΠΟΗΙ15. ἑκάστου δίθρῃ. 
Ζοιὥρμα ταύτην τὴν στρατείαν ΑΠΑὈ. 

3,1, 8: Μέλλοντας ἤδη ὁρμᾶν τὴν ἄνω 
ὁδόν. : 

Δἴγυπτον] Θυδηη Πογοάοίο 23,1, 
(ὐδπαγβοθ ἀθηγστη ΗΪΠι8. Ογτὶ βαὺ- 
ΘρΊββθ ἀἸοαν, 5ΟΗΝ, 

21. ᾿Ερυθρὰ θάλαττα] Δραὰ ΠοτΙο- 
(οἴη 2, 11, οϑῦ Οοθάηιιβ ἱπαϊσιιδ :; 
ο νΘ]Ὸ ἃη 5᾽ητι8. ΑΥΔθοιι5. 116 ]ΠΠΡῚ 
(ἀοθαῦ ἀπ ῖι5 προτθο, 5ΟΗΝ, [{Πὸν- 
ηαδι τε ύθα ὃ: δι αἱ 



ΒΥ ΘΆΡΟΥΙ. 428 

διὰ ψῦχος, τὰ δὲ διὰ ὕδωρ ρὲ τὰ δὲ δ ἀνυδρίαν δυσοίκητα. 
22 αὐτὸς δ᾽ ἐν μέσῳ τούτων τὴν δίαιταν ποιησάμενος, τὸν [{1] 
μὲν ἀμφὶ τὸν χειμῶνα χρόνον διῆγεν ἐν Βαβυλῶνι 
ἑπτὰ μῆνας" αὕτη γὰρ ἀλεεινὴ ἡ χώρα" τὸν δὲ ἀμφὶ τ 

, τὸ 

ἔαρ τρεῖς μῆνας ἐν Σούσοις" τὴν δὲ ἀκμὴν τοῦ θέρους δύο 
“ »} Ν ἴω » Ὁ ,ὔ 

μῆνας ἐν ᾿᾿ἰκβατάνοις" οὕτω δὴ ποιοῦντ᾽ αὐτὸν λέγουσιν 
» 3 “ 7 ᾿ Δ ᾿ ΟὙΌ 6 Ψ ᾿ 7’ 

93 ἐν ἐαρινῷ θάλπει καὶ ψύχει διάγειν ἀεί. οὕτω δὲ διέκειντο 

22. ἀλεεινὴ οἰζαῦ ϑσῃο]. Βοα]. ΑΠΔΌ. 4, 4:11. 

22. τὸν μὲν ἀμφὶ τὸν χειμῶνα χρό- 
νον] Θυοα Ογτὶ ᾿ηϑυϊιταπι τϑ] αὶ 
ἀθίηςορ5 Ῥδυβαυυ τη ΓῈρῸ5. ἴθγθ β6ουίὶ 
ΒΉΠ .. Χϑη. Ἀπδ)." 9. 5; τος Ἢ δὲ 
πρὸς ἔξω ὅτι ἐπὶ Σοῦσά τε καὶ "Ἐκβάτανα 
φέροι, ἔνθα θερίζειν καὶ ἐαρίζειν λέγε- 
ται βασιλεύς. Ρ]αΐαγοι. ἀ6 6χ]]. ῥ. 
όοᾳ Ο: Καίτοι τούς γε Περσῶν βασι- 
λέας ἐμακάριζον, ἐν Βαβυλῶνι τὸν χει- 
μῶνα διάγοντας, ἐν δὲ Μηδίᾳ (ἔοθά- 
1818) τὸ θέρος, ἐν δὲ Σούσοις τὸ ἥδι- 
στον τοῦ ἔαρος. Αρυᾶ ετπᾶ. Μοτγ. 
Ρ. 78 1). ΠΙορΌΠ6Β οἰϊδη} βι1ι85 ΔΙΠΘΗΙΒ 
Οὐ πη οἱ Οὐμηΐῃο ΤΠΘ 85. τη]- 
ΘΥΔΌΟΠοΒ5 παρέβαλε ταῖς βασιλέως ἔα- 
ρος μὲν ἐν Σούσοις καὶ χειμῶνος ἐν 
Βαβυλῶνι, θέρους δ᾽ ἐν Μηδίᾳ διατρι- 
βαῖς. Ἦΐϊηπς ἀραα Ατὐιβαθπι νο]. 1, 
Ῥ. 202 μετανάσται τινὲς βασιλεῖς καὶ 
πλάνητες. Αὐϊαηιι5 αα!άοῃ Ν. Α. 
1ο, 6 46 Ῥευβᾶσγιιπη γερο Ἰοαυϊαν ἴδη- 
αυδπὶ θερίζοντος μὲν ἐν Σούσοις, 'χει- 
μάζοντος δὲ ἐν ᾿Εκβατάνοις. Αἴ 166. 
6586 ἐν ᾽᾿Εκβατάνοις---ἐν Σούσοις, ρῬοϑύ 
Βυιββοηϊθγῃ Δ] Δαν ΘΓ ΡΘΠ ΠΘΙΤΏ115 
ΟΡ 5. δα Ψυ]δηι Οτδῖ. τ, Ρ. τό. Μι- 
ΤΟΥ δαΐθη ποθ ππο πθαθθ ΠΠΠ]Ότὴ 
δριια δίγα Ομ Ἰᾳ θη ἔθ ἋἸΟῚ 8ῃ1- 
ΤῊΔ αν 556. 1Τ, Ὁ. 524: Καὶ ἢν τὰ 
Ἐκβάτανα χειμάδιον τοῖς Πέρσαις" 
ΤΩΟΧ: Καὶ νῦν ἔτι τοῖς ̓ Παρθυαίων βα- 
σιλεῦσι τὴν αὐτὴν παρέχεται χρείαν τε 

καὶ ἀσφάλειαν. Τάθιη ἰδτπθῃ τό, Ρ. 
743 τα: Πποθαΐδηα γϑρὶρ8 Ρατίμο- 
ΤῸΠῚ δοϑίϊνα δρθηθθιβ βάθη 6886. 
Οοπί. οη. Οἴγυϑ. Οὐ. 6, Ρ. 86, 
Ἀξηδη. τ: τορ.. 519. ΗΠ ΟΗ: 

ἐν ᾿Εκβατάνοις͵ πε αἀΘ αὐ 6, ΠοαῚα 
ἀγμιαάαη, Παγιαάαη, Ηόμόάαῃ, (0]1- 
ἄτι ἤοψογο αἀαηδ ἰα Ῥθγβδθ νο]. 5. 

3: “8ὰ ΡΟΒΙ ΠΟΙ (88 18 ΡΑΥΓ6 ἀθ 
ἰρυει ὦ ̓Αάγετη, αι: τέροῃα Ραγίαϊτο- 
τηθηΐ ἃ οοἰΐα μη 46 ἰὰ Μέαϊεα οὰ 
165. δηοίθηβ ρῥ]αςζαϊθηΐ Ἐποθαίδηθ; 88 
αἰδίδηςθ ἅτ πηοηΐ Εν πα, 4] οϑῦ δι.- 

ΔΙΠΘΠΘΥΙ ἃ ἴα ν1116: 

7ουτα π| 46 7018. Τη11165. οἵὰ ΘΗΨΙΤΌΠ, 
οὖ 4] ἐξα! ἀ6 ἀουΖα βίδαθβ Ἰουβαα᾽ 6116 ἢ 
Οσσαραϊῦ τῇ Ρ] 115 σταηα Θβρϑοθ; [68 
ἀέσουηῦγο5 οὐ 165 ἴθιυθβ Τρ ρογίέεβ, 
ΒῸΠ 1686116]58. 6118 βϑύ 855156, εὖ 4] 8ῃ- 
ΠΟΠοΘηΐ 500 δηῃοσιθηηδίέ; 16 σποιη]η 
Ρτδύαό ΘῈ. 18 τηοηΐδρηθ, 4] ρδταῖῦ 
ἈΥΟΙ ὅϊέ ἴαϊῦ ἄνθος ρ]18 46. 501} ατι8 
ὨἾ δ πηρίζοηί 165 Ῥδϑύβδηβ αὐ δι ])οῦτ- 
αἰ μα]; 168 ϑαῖχ ἰγὲβ- δ οπ ἀδηΐθ8. 40] 
ἀοβοθπαάθηῦ αἋ6 σοί πγοηΐδρηθ, οἷ 
αα ἢ ῬὈοΟυΓΓΑΙζ, σοΙητηθ δΕΓΘ[οΙ 5, 

6 όϊςέ, 16 οἰ] πηδῦ 186 
ῬΙὰ8 ἀουχ, 16 ρὶαβ ἰοιηρέτέ α6 1ὰ 
Ρεύβθ: 16 80] 16 ρ] 8 διγοβό, 16 ρ]8 
[ουί1]6, 16. Ρ]ὰ8 ργοαποῦ: ἰουΐ ς0η- 
σουγῦ ἃ ΡΥΟΌΨΘΙ 416 886. π᾿ δβύ ροϊπύ ἃ 
'ΔΌΓΙΒ, ΘΟΠΏΠ16 46] 465-18 1’ ἀγαϊθηΐ 
οὐ, 4} ἴαπί σΠΘΥΌΠον 1ὰ ΡΟΒ οη 8 
Τ᾿ ΔΠΟΙΊΘμη6. οδριΐα]6 6 1ὰ Μέαϊθ, τηδ]8 
Β1π 16 ἰθυγαῖη αα ὈσΟαΡ6 Δυ]ου γα Πα] 
Ατηδάδῃ. Οἱ βεϊ αα᾽ Εἰοβθαΐδῃθ ρδᾶγ-΄ 
ἴασθα ἄνθος Βδῦυ]οηθ, ὅ.Ζθ οὐ Ῥερϑέ- 
ΡΟΙ15, 1᾿αναπίαρθ 46 ὑβοθνοῖν ΟΠ δαΙΙΘ 
1 δππόθ 16 βουνθυαϊη ἀδη8 568 ΤΠ 18. 
ἘΠ|6 16 ἀπύ ϑῆοουθ Ό]ὰ85 ἃ 18 Βα] α γιέ 
ἋὯθ ᾽ν, σα ἃ 1 Δροπάδηοθ 6 868 
Θϑαχ οἱ ἃ ἰὰ νατόϊζό 46 8685 ρτοάπο- 
Ἰοη8. πῃ οἴει, οοἰΐα ραυίῖθ (6 ἰὰ 
ῬρΥβθ, 4] ργοάυ]ῦ 165 τη 6} ]6ῈὙ5 {Γα]085, 
οἃ 56 ἰγουνοηΐ 1658 ἰσοιιρθαυχ 168. Ρ]115 
ΠΟΙΠΌΤΘαΧ εὖ 165 0]8 δϑίμπηέβ, οὰ 
Ογοϊϑβοηῦ δῃ 4υδηιό 16 γ1Ζ οὖ ἰοπίθϑ 
168 ρ]δηΐθβ οέγέαϊθβ, δῦ Ὀϊθὴ ΙἸΟΙη 
α’ ἔργοινθγ, θῇ ἐϊζό, 165 Ἵμϑίθιγβ Ὀγῦ- 
Ἰαμΐθβ 41 56 ἴοτῦ 5601 4Δη8 1ὰ ΒΑΡΥ- 
Ἰοῃΐθ οἵ δὰ βα αἀθ 1ὰ Ῥεϑῖβθ. 1, Ἰένα- 
[Οἢ ἀαὰ 50] ἃ ΙΚοΙΙ ΔΉ ἤ8}, ἂ Απη8- 
ἅδῃ, ἃ Νέϊπανεπα οἵ ἀἄδῃβ ἰοὰΐ 66 αὰ] 
ζογτηδιῦ 1 δηοίθπθ Μέασιθ, οοπίθτιο 
Ῥυϊββθιηπηθπΐ ἃ ΟΠ ρΡόΓΟΥ 168. Ομ] ΘΒ 
δ Ἰἐιέ, ΘΟΙΏΠ.6. 6116 εϑί 16 οαιβ6 ὅτι 
ἔοι τ]ρουγοιχ αἱ ΒῪ ἔαϊΐ Βθῃ 
Ρθηάαῃί ἄθυχ οἱ ὕ1015 τη018 46 1 1- 
γ ΑΞ ΤῊ 



494. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΞΚ ΓΝ5Τ. ΟΥ̓ΕῚ 

πρὺς αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι ὡς πᾶν μὲν ἔθνος μειονεκτεῖν. ἐδό- 
κει, εἰ μὴ Κύρῳ πέμψειεν ὕ ὅ τι καλὸν αὐτοῖς ἐν τῇ χώρᾳ ἢ 
φύοιτο ἢ τρέφοιτο ἢ τεχνῷτο, πᾶσα δὲ πόλις ὡσαυτως, 
πᾶς δὲ ἰδιώτης πλούσιος ἂν ᾧετο γενέσθαι. εἴ τι Κύρῳ 
χαρίσαιτο" καὶ γὰρ ὁ Κῦρος λαμβάνων παρ᾽ ἑκάστων ὧν 
ἀφθονίαν εἶχον οἱ διδόντες ἀντεδίδου ὧν σπανίζοντας αὐ- 
τοὺς αἰσθάνοιτο. 

Κεφ. Ζ. 

Σ Οὕτω δὲ τοῦ αἰῶνος προκεχωρηκότος, μάλα δὴ πρεσβύ- 
τῆς ὧν ὃ Κῦρος ἀφικνεῖται εἰς Πέρσας τὸ ἕβδομον ἐ ἐπὶ τῆς 
αὑτοῦ ἀρχῆς" καὶ ὁ μὲν πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ πάλαι δὴ 
ὥσπερ εἰκὸς ἐτετελευτήκεσαν αὐτῷ" ὁ δὲ Κῦρος ἔθυσε τὰ 
νομιζόμενα ἱ ἱερὰ καὶ τοῦ χοροῦ ἡγήσατο Πέρσαις κατὰ τὰ 

2 πάτρια καὶ τὰ δῶρα πᾶσι διέδωκεν ὥσπερ εἰώθει. κοιμηθεὶς 
δ᾽ ἐν τῷ “βασιλείῳ ὁ ὄναρ εἶδε τοιόνδε. ἔδοξεν αὐτῷ προσελ- 
θὼν κρείττων. τις ἢ κατὰ ἄνθρωπον εἰπεῖν, Συσκευάζου, ὦ 

ζῦρε: ἤδη γὰρ εἰς θεοὺς ἄπει. τοῦτο δὲ ἰδὼν τὸ ὄναρ ἐξη- 

3. δ] εἴ Ὁ. τεχνοῖτο ΑΓ. χαρίσαιτο] αι 1). 5. ν.Υ. ἑκάστω Α. 
1: δὲ] δὴ ).Μ. ἕβδομον) ἔβδομον ἤδη 1).Μ. ΓΑΡεῚ αὐτοῦ. ἐτελευτή - 
κεσαν ἃ.Μ. ἔθυσε] ἐλθὼν καὶ ἔθυσε 1). ἱερεῖα 1).α. τηρ.τ. Μ. εἰώ- 
θη 10. Ῥγ. 2. ὄναρ] περὶ τοῦ ὀνείρου Ε. την. 

23. πέμψειεν ϑ΄Π21118 ἴῃ ᾿πηρΊ 8 ὑγ]οθϑίηο ΤΌρΡΠᾶΤΟ Οὐρὶ. Τυιριηΐα 
ΤᾺ] ΠΤ ιπ ῬΘΥΒΘΡΟ Δ ΠΑΥΤΙ ΠῚ ΘΧΡΓΘΒ88 
ποίας ΚΚαν Ῥουίο. Τγαυοὶς νο]. 1, Ρ. 
619. 

ὅ τι καλὸν αὐτοῖς] Οοηξ, Δ Π]ἴΔη. 
Ὑ-Ἢ- 1,31, 32. ΖΕΤΝ. 

1. οὕτω δὲ] [{ὰ Ὀγον]ο ΧΟΠΟρΡΠΟη 
ΤΥ ΒΟΥ, αυοά ΒΌΡΟΓΟΥαῦ ΟΧ ΔἸίοτα 
Ρδγΐθ σοη 8111 6118, σποα ἴῃ Ογνὶ 615- 
ΟἸΡΙΠὰ ϑθοαίτπιβ 6886 νἹἀθίασ, ἀθιηοη- 
βγη πιπ|. [θοῖθ ἸρΊὑὙ ΥΥ οἰβικίαιβ ἴῃ 
Τιβραϊαίϊΐοπθ 46 παίαγα ἋἸΒΟ 1 1186 
ΟΥῚ Ρ. 125 ίαξα! Χοπορῃομίθπι 
Ὀθπο ἀοοιΐθθα φαοιηοῖο [|)61115 ΓΟΥ ΟΓΘΥ 
οὖ ΒΑΡ] ΘηἴΕΙ" ΘΘΡΘΉ (15. Τ]ΔΡΉΠΙΠῚ ᾿Π1Ρ6- 
ΤΊ Ροϑβϑὶῦ 80. 111, ΔΙ ΓΘ ΤΉΪΠΤΙΒ 
ἴθοῖββθ ρδπτιτη, φαοτηοᾶο ἰάθη 46- 
Ὀθαῦ σοηβούναυ!]. ΝΊΙΏ18 τηδηϊίοϑία οἵ 
τηο]οβία δϑύ Ἰθοῦουι ᾿πϑο τα} 185 ρΡοβίθ- 
ΤΊΟΥΙΒ ΟΡΘΥΒ ΡΑΓ5 οὐπη ΡΙΊΟΥΘ 46 
ΓΘῦτιΒ )6111ο]8 ἰχαάθηΐθ οοιϊηραγαῦεο. 
5ΟΗΝ, 

πρεσβύτης] Πίποηθ δποίοτο ἀρπά 
ΟἸσογοηθη (6 1)ιν: Παίοη6 1, 22, 
ΔΉΠΟΒ βορεπαριηία αὐ] 010, ἀΠΠ0 φοίας]5 

ΔΏΠΟΒ ΤΈΡΏΔΒΒΘ []ΠΟΠ, ᾿1ΠῸ ΠΉΪΠ18 
Ηεγοάοίμϑι 1, 214, ἰτααϊ. 5ΟΗΝ. 

τὸ ἔβδομον] Θορέϊηνα υἷοοθ. ἴ1)6 Πος 
Π]ΒΓΟΥ] σου νϑύθυ τη (θϑυ πη 1ρ'- 
ποιδῖηι8. ΟΗΝ, 

ἔθυσε] ΟΥΠΙ 8.5. 20. ΖΕΓΙΗΝΕ 
Ῥαβαυρααϊθ πος ἰδοίιπι [α͵856 6185- 
Ρυϊαί ον Ρογίεν. Τγαυοίβ, νο]. 1. Ρ. 
48η. 

χοροῦ] 1)6 ΘΠΟΙῸ ἴῃ Β8ου]ῆς! 18 ΡδΥ- 
ΒΔΓ υαδ]δαΐο ΒΌΡΓὰ 6. 5. 8. 21, Ὠ1Π1] 
"6] θη ἢθῸ 0 8110 ἰγααϊταπὶ 1110 
Ἰερίαιβ. ΘΟΌΗΝ, Μούθη Οτθϑουτχῃ 
δα Ῥουβαβ ὑγδηϑίοσι ΧοπορΠοη. 

2. Συσκευάζου] ἈΠΟΠΥΠΊΙΙΒ ἃΡ. ὅδα!- 
ἄδιη ἴῃ συσκευάζεσθαι ἴΐα : ἤοναρ ἐφί- 
σταται θεία τις ὄψις, καὶ λέγει δεῖν 
συσκευάζεσθαι: καλεῖν γὰρ τὸ χρεὼν 
αὐτόν. ΒΟΗΝ. ΟΠιογίοῖιβ Ρ. 22, 5 
εα. Βοίδββοῃ. : Κύρῳ φασὶ τῷ κἀμβξ: 
σου καθεύδοντι δόξαι τινὰ προσελθόν- 
τα, Σκευάζου (ροῦτιβ συσκευάζου) λέ- 
γειν, ὦ Κῦρε. ἤδη γὰρ εἰς τοὺς κρείτ- 
τόονας ἄπει. 
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φ Ν. Χ 5Ὰ ἡ 5.9. ἡ “ ω 77 ς Ἁ 

γέρθη καὶ σχεδὸν ἐδόκει εἰδέναι ὅτι τοῦ βίου ἡ τελευτὴ 
7 ϑ' Ἃ 53 Ν ε - Ε 7 , Ν 

3 παρείη. εὐθὺς οὖν λαβὼν ἱερεῖα ἐθυε Διί τε πατρῴῳ καὶ 
ε ᾿ ἧς. “ “᾽ “- 3. κΚ “- 57 Ἑ 7 

Ηλίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς ἐπὶ τῶν ἄκρων, ὡς Τ]έρσαι 
ἃ μὴν Ἷ σι ἴω “ ΞΖ 

θύουσιν, ὧδε ἐπευχόμενος, Ζεῦ πατρῷε καὶ ᾿λιε καὶ παν- 
7 ω ὰ “- σι 

τες θεοὶ, δέχεσθε τάδε καὶ τελεστήρια πολλῶν καὶ καλῶν 
» 7 “ 3 ᾿ς ) “- 

πράξεων καὶ χαριστήρια ὅτι ἐσημήνατέ μοι καὶ ἐν ἱεροῖς 
, - Υ͂ Ω͂ 

καὶ ἐν οὐρανίοις σημείοις καὶ ἐν οἰωνοῖς καὶ ἐν φήμαις ἃ 
Ἄν. .5 “ ω ἃ “ ΧΝ ᾽ - , ὔ 

τ᾽ ἐχρὴν ποιεῖν καὶ ἃ οὐκ ἐχρῆν. πολλὴ δ᾽ ὑμῖν χάρις ὅτι 
δὴ 7 ΧΝ ’ὔ ᾽ὔ ἴω 

κἀγὼ ἐγίγνωσκον τὴν ὑμετέραν ἐπιμέλειαν καὶ οὐδεπώποτε 
“ 77 Ν ΒΝ ’ὔ » “- 

ἐπὶ ταῖς εὐτυχίαις ὑπερ ἄνθρωπον ἐφρόνησα. αἰτοῦμαι δ᾽ 
“ ΄“ “ Ν 

ὑμᾶς δοῦναι καὶ νῦν παισὶ μὲν καὶ γυναικὶ καὶ φίλοις καὶ 
7 7 5 ἢ « σ΄ 7 

πατρίδι εὐδαιμονίαν, ἐμοὶ δὲ οἱόνπερ αἰῶνα δεδώκατε, τοι- 
Ἃ Χ “ « ᾿Ν Ν ἴω [2 

Δ4αύτην καὶ τελευτὴν δοῦναι. ὁ μὲν δὴ τοιαῦτα ποιήσας καὶ 
» 3 κ ΕΣ ἐῶ, 7 » 7 . ὔ, 

οἴκαδε ἐλθὼν ἔδοξεν ἡδέως ἀναπαύσεσθαι καὶ κατεκλίνη. 
ΑῚ ΝΣ 5 ε ’, , 7 Ἂ 

ἐπεὶ δὲ ὡρα ἦν, οἱ τεταγμένοι προσιόντες λούσασθαι αὐτὸν 
ΤᾺ « 5 51Ν “ ἐῳᾳ 5 ἊΨ « 3 53 

ἐκέλευον. ὁ δ᾽ ἐλεγεν ὅτι ἡδέως ἀναπαύοιτο. οἱ δ᾽ αὖ τε- 
7 » ἈΝ “ 53 “- 7 Σ “ ᾿ ε 

ταγμένοι, ἐπεὶ ὡρα ἦν, δεῖπνον παρετίθεσαν. τῷ δὲ ἢ 
Χ ἴω δὴ 3 , ἴω 3 3 Ἁὦ τς 57 

ψυχὴ σῖτον μὲν οὐ προσίετο, διψὴν δ᾽ ἐδόκει, καὶ ἔπιεν 

[2] 

εἰδέναι] εὖ εἰδέναι Ὦ. 3. ἔθυσεν 10. πάντες οἱ θεοὶ 1). εὐχαριστή- 
ρια Ὁ. ἐσημαίνετε 1). μοι καὶ] μοι Μ. οὐρανίοις σημείοις ] οὐρανίοις 
Α.Η.Μ. οὐνίοις ἃ. καὶ ἐν οἰωνοῖς οἵη. ἢ). οὐκ ἐχρῆν] οὐ χρῆν 0. καὶ 
ἐγὼ . καὶ νῦν δοῦναι 1).. 41] τηοχΧ τηρ΄. ΡΑΓΓΠη Τοϑθοΐο οὔ ἐπείχεσθαι... 
τρὶ καλὸς λόγος. 4. ἀπελθὼν 10. ἔδοξεν ἡδέως ἀναπαύσεσθαι ἴὰ., υἱὖ 
νἹἀθίαγ, ΘίθρΠδηιβ, ο αὶ] ἀναπαύσασθαι Ἀ. οἱ απὶ ἀναπαύεσθαι 1). ἔδοξεν ἀνα- 
παύσασθαι (.Μ. κατεκλίνη) κατεκλίθη Α.1).(Ὁ. οοΥΥ., κατεκλήθη 1). ΡΥ. 
ἐκέλευον] ἔλεγον Ὦ. τῷ] τοῦ Μ. διψεῖν 1). 

4. ἄκρων] Ἠετοαοίαβ 1, 121: Νὸ- φιίοβοοσθο Μυ]8 ἴῃ Ιοο]8 ΡΪαΐο 
μίζουσι Διΐ μὲν ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν 
οὐρέων ἀναβαίνοντες θυσίας ἕρδειν, τὸν 
κύκλον πάντα τοῦ οὐρανοῦ Δία καλέον- 
τες. θύουσι δὲ Ἡλίῳ τε καὶ Σελήνῃ 
καὶ Τῇ καὶ πυρὶ καὶ ὕδατι καὶ ἀνέμοισι. 
Βίχαθο 15» Ρ. 722: Πέρσαι ἀγάλματα 
καὶ βωμοὺς οὐχ ἱδρύονται, θύουσι δὲ ἐν 
ὑψηλῷ τόπῳ. ΔΕΌΝ, Τεμένη αἰοῖύ 8, 
3,1, 24. ““ἼῊΙ1Β βδοιῆςθ, τη ἴῃ ἃ 
Ῥαυουϊαι Ρ]866, δὶ βόπιθ αἰβίϑῃοθ 
ἔγοπι [Π6 οαρ δ], 15 τη Π]ΟηΘα Βα ν 6 Υ8] 
ΠΠΠη65 1π [ῃη6 ΟΥὐτγορβαϊα, ἃπα 566ΠῚ8 
ἴο ρμοϊπί, ψιποιῦ δὴν ἴοτοθ, ἰο {Π6 
γιονηΐαϊν-αἰξαν, οὐ ᾿Γδοί-1- ΒΘ ]]οτηδη αἵ 
Ῥαβαγρϑδαᾶδθ, ἴὴ {π6 ρ]αίη οἵ Μουτρ- 
αΠ.. Ὁ ΚΟ ΟΙ ΘΕ 1 ρ. 5.50: 

σημείοις 1 ϑυβρθοίμμη, οἴβὶ θϑῦ 1, 
χ: 
4. ἀναπαύσεσθαι) Ρἰαοιξ οἱ τε- 

Ὠαροῦ δοκῶ μοι κατακείσεσθαι οἷ 51- 
1118, 6 ααϊρι5 Ηδοιηάοτί. δα ΡΠω- 
ἀταμη Ρ. 2Ζοο. Ργϑίεγσοα Αὐιβίορῃ. 
Ἀδη. τ88 ; Ποῖ σχήσειν δοκεῖς ; 1 6Γ- 
[185 ῬΘΥΙΒΟΠδ5. ΘΧΘΙΊΡ] ΠῚ 51111186 ΠΟΗ- 
αἀτιπὴ ΓΕΡΘΙ]. ΦΙΠΏ116 [ΔΘ Θϑύ ΒΌΡΓ8 
ό, τ, 33: Δοκῶν ὑπηρετήσειν---ἠπεί- 
λησε. ΟΗΝ. 

κατεκλίνη)] Θυοά 5, 25 15 6Χ ορίϊ- 
ΤῊ18, ἢϊς βπθ ΠΡΌ Υ15 τοϑύα]. Νδς αιι- 
Ὀιϊδπασπη ᾿ἀθπὶ 6886 [δοϊθπάπιῃ Η. 
ΟΥ. 4:1, 20, ὉὈῚ τηθ]]ο 68 κατεκλίθη, 
ἀδίθτοτοβ κατεκλίνθη, ὕοην. 1, 8, Ογ- 
Πορ΄. ὃ, 3, αὖ 6χ 110715 ν6] 81η6 110115 
[δοΐατη ἀραὰ Ατιβίορῃ. εβρ. 1211, 
ἴγ8. οο4, 4] 4|101 ἀραὶ ϑὰπὶ τϑούδῃη 
[ΟΥΠΊΔ ΠῚ ΟἸΠΠ65 βουνϑηῦ. [ηΐ6} αὐγϑηγ- 
46 ναγϊαηύ 001 Ῥ]αίομβ οὕ ΠΊΟΠΙΒ 
οἰ. Οὐ..7. Ρ-. 245 ΕΒ. 
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5 ἡδέως. ὡς δὲ καὶ τῇ ὑστεραίᾳ συνέβαινεν αὐτῷ ταῦτα καὶ 
τῇ τρίτῃ, ἐκάλεσε τοὺς παίδας" οἱ δ ἔτυχον συνηκολου- 
θηκότες αὐτῷ καὶ ὄντες ἐν Πέρσαις" ἐκάλεσε δὲ καὶ τοὺς 
φίλους καὶ τὰς Περσῶν ἀρχάς" παρόντων δὲ πάντων ἤρ- 
χετο τοιοῦδε λόγου. 

6 Παῖδες ἐμοὶ καὶ πάντες οἱ παρόντες φίλοι, ἐμοὶ μὲν τοῦ 
βίου τὸ τέλος ἤδη πάρεστιν" ἐκ πολλῶν τοῦτο σαφῶς γι- 
γνώσκω" ὑμᾶς δὲ ΧΡῊ)» ὅταν τελευτήσω, ὡς περὶ εὐδαίμο- 
νὸς ἐμοῦ καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν πάντα. ἐγὼ γὰρ παῖς τε ὧν 
τὰ ἐν παισὶ νομιζόμενα καλὰ δοκῶ κεκαρπῶσθαι, ἐπεί τε 
ἤβησα, τὰ ἐν νεανίσκοις, τέλειός τε ἀνὴρ γενόμενος τὰ ἐν 
ἀνδράσι" σὺν τῷ χρόνῳ τε προϊόντι ἀεὶ συναυξανομένην 
ἐπιγιγνώσκειν Πι Ὸ- τὴν ἐμὴν δύναμιν, ὥστε καὶ 
τοὐμὸν γῆρας οὐδεπώποτε ῃἠσθόμην τῆς ἐμῆς νεότητος 
ἀσθενέστερον γιγνόμενον, καὶ οὐτ᾽ ἐπιχειρήσας οὔτ᾽ ἐπιθυ- 

ἡ μήσας οἶδα ὅτου ἠτύχησα. καὶ τοὺς μὲν φίλους ἐπεῖδον δι᾿ 
ἐμοῦ εὐδαίμονας γενομένους, τοὺς δὲ πολεμίους ὑπ᾽ ἐμοῦ 
δουλωθέντας" καὶ τὴν πατρίδα πρόσθεν ἰδιωτεύουσαν ἐν 

᾿Ασίᾳ νῦν προτετιμημένην καταλείπω: ὧν τ᾽ ἐκτησά- 
μην οὐδὲν οἶδα ὁ τι οὐ διεσωσάμην. καὶ τὸν μὲν παρελ- 
θόντα χρόνον ἔπραττον οὕτως ὥσπερ ηὐχόμην᾽ φόβος δέ 
μοι συμπαρομαρτῶν μή τι ἐν τῷ ἐπιόντι χρόνῳ ἢ ἴδοιμι ἢ ἢ 
ἀκούσαιμι ἢ πάθοιμι χαλεπόν, οὐκ εἴα τελέως μέγα φρο- 

[3] 

ἡδέως. ὡς δὲ] ἡδέως δὲ ΔΑ. οὐ 41] τηρ΄ Ὑ. 
5. ταυτὰ ταῦτα σ. αὐτῷ Ὁ... οἐ 8. ταῦ Α]. τη. 
Α. τηρ. διαθήκη κύρου 1. ἸηΡ. τὸ οἵη. 10. ὡς περὶ] ὥσπερ Α.α 
ποιεῖν] πράττειν Μ. ἔπειτα ἡβήσας. 9: ὥστε καὶ] ὥστε 10. οὐπώ- 
ποτε 1). ἐπῃσθόμην 10. 7. ὧν τ᾽] ὥστ᾽ Ὦ. εὐχόμην Α. τε- 
λέως μέγα φρονεῖν 1).Ρ. τελέως με φρονεῖν Α.(.Μ. με τελέως μέγα φρονεῖν Ἡ, 

ὡς δὲ (. ἡδέως δέ. ὡς δὲ [,. 
6. ση. ὡραῖον. πρόσχες καλῇ 

5. ταῦτα] Τηΐευ ταῦτα εἰ τὰ αὐτὰ 
ταῦτα γΑΥ]αῦυ Θ[ϊΔ ΠΏ ἈΠΑΡ ΤΕ, ὍΣΟΙ: 
αὖ ταὐτὰ ἃ ταὐτὰ ταῦτα ἢ15 10018 ργ- 
ἴογαπάπτηῃ 51 ἀπθιο5. Ηἰς ταὐτὰ Ζθιυ- 
ἨΪ115. 

6. καλὰ] Οοπῖ. 1, 2,15. ΙΠΆΜΠ1ΟΡ 
ΒΕΙΡ. 1,Δς6α. 3, 2» (6 γουμρο: Εἴ τις 
ταῦτα φύγοι, "μηδενὸς ἔτι τῶν καλῶν 
τυγχάνειν ἐποίησε. 

τοὐμὸν γῆρας] ἤπιηο Ἰοοιπ οχ- 
ῬΓοβϑὺ ΟἼσοσο ἀ(θ ϑεηθοίαϊθ ο. 0. 
5ΟΗΝ. ΟὕΟοηΐ. δαΐοια “πιϑίοη. (88. 
ὉΠ 65: 

7. τὴν πατρίδα] Ουοπί. 8, 
ΖΕΌΝ, 

ὅ» 29: 

φόβος] Οοηΐ. Ηετοάοί. 1, 22, ΡΙαΐ. 
ΒΟΙΘΙ. ο. ΣΖΗΟΝ: 

τελέως με μέγα φρονεῖν] ΤΌρΡΙοχ Ἰοοὶ 
ΒΟΥ ΙρύτιΓα οϑῦ, τελέως μέγα Φφρ. οἷ τε- 
λέως με φρονεῖν, ψπ| ΡΘΒΒΙ1η6 Ἰηΐ61- 
ΡΓοίαίαν 1, Μ. σβῆθσιιβ ““ ρ]δηθ 810] 
τηθηΐθ οοηβίασ οἵ διὰ βογίθ Ὀθαίτιτη 
6586.᾽ θοίθ (ὐὑδι θυ 5 : “ΠΟῊ 51η1} 
18 ΡΥΟΥΒΙΙΒ ΠΡΟ 6886 ΔηΪΠΊΟ οἵ 
οἴϊιιβα Ἰεοίανὶ." Πραάιαιϊ Ἰριπν ΠΥ] 
Βυιάθη818 μέγα φρονεῖν, οἱ ἀδ θοῦ ΘΙΏΠΘῊ - 
ἀδἰ!οποῖὴ ἰθρῃδπιιβ (ὑδπηθυασῖο. ΠῸς 
οδῦ ἡΠπ|ὰ ᾿ρϑιιμη, οὔ]ιι5. οατιϑὰ ρας 8 
4115 Ἁροθαΐ ΟΥΡαΒ. 85..8: Οὐδεπώποτε 
ἐπὶ ταῖς εὐτυχίαις ὑπὲρ ἄνθρωπον ἐφρό- 
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“ » ᾽ 7 7ὕ “ 3 »ἡ 

ὃ νεῖν οὐδ᾽ εὐφραίνεσθαι ἐκπεπταμένως. νῦν δ᾽ ἣν τελευ- 
ὦ Ψ, Ἂ “- ΚῚ - “- δ 3 

τήσω, καταλείπω μὲν ὑμᾶς, ὦ παῖδες, ζῶντας, οὕσπερ ἐδο- 
[ Ν ,ὔ , Ἁ 7 Ν ψ 

σαν μοι οἱ θεοὶ γενέσθαι: καταλείπω δὲ πατρίδα καὶ φί- 
» σι “ “-“ “δ ᾿ 

λους εὐδαιμονοῦντας" ὥστε πῶς οὐκ ἂν ἐγὼ δικαίως μακα- 
4 Ν ’, 7 ΄ σ΄ Ἁ 

οριζόμενος τὸν ἀεὶ χρόνον μνήμης τυγχάνοιμι; δεῖ δὲ καὶ 
Χ 7 Ἅ - ε Ἂ Χ 

τὴν βασιλείαν ,“σαφηνισαντα καταλιπεῖν, ὡς ἄν μὴ ἀμ- 
φίλογος γενομένη πράγματα ὑμῖν παράσχῃ. ἐγὼ δὲ νῦν 
φιλῶ μὲν ἀμφοτέρους ὑμᾶς ὁμοίως, ὦ παίδες" τὸ δὲ προ- 
βουλεύειν καὶ τὸ ἡγεῖσθαι ἐφ᾽ ὅ τι ἂν καιρὸς, δοκῇ εἶναι, 

τοῦτο προστάττω τῷ προτέρῳ γενομένῳ καὶ πλειόνων 
το κατὰ τὸ εἰκὸς ἐμπείρῳ. ἐπαιδεύθην δὲ καὶ αὐτὸς οὕτως ὑπὸ 

“- “- 1 τας “4 - ᾽, 

τῆσδε τῆς ἐμῆς τε καὶ ὑμετέρας πατρίδος, τοῖς πρεσβυτέ- 
» ΄ χὃ - 3 Ἃ Ἂ 7 ν᾿ πε τς Ν 

ροις οὐ μόνον ἀδελῴοῖς ἀλλὰ καὶ πολίταις καὶ ὁδῶν καὶ 
΄ὕ Ν ΄ ε , ἜΝ τς ΧΟ οἷ - Ψ » 

θάκων καὶ λόγων ὑπείκειν, καὶ ὑμᾶς δὲ, ὦ παῖδες, οὕτως ἐξ 
΄“ Ν ἃ ͵ ἴω ΄“ 

ἀρχῆς ἐπαίδευον, τοὺς μὲν γεραιτέρους προτιμᾶν, τῶν δὲ 
΄ ΄- 3 » , 

νεωτέρων προτετιμῆσθαι: ὡς οὖν παλαιὰ καὶ εἰθισμένα καὶ 
ΒΩ “ “- , ἈΝ Χ 53 

ἔννομα λέγοντος ἐμοῦ οὕτως ἀποδέχεσθε. καὶ σὺ μέν, ὦ 
Κ β Ἷ ἣν λ 7 57 θ ἊΝ ὃ δό Α » σι 

ἀαμβύση, τὴν βασιλείαν ἐχε, θεῶν τε διδόντων καὶ ἐμοῦ 
σ΄ ᾿ » ΄, Ν » 3 'ῴ 7 53 
ὅσον ἐν ἐμοί: σοὶ δ᾽, ὦ Ταναοξάρη, σατράπην εἶναι δί- 

1 ": 

8. ἢν] εἰ α.Μ. 
ΡΟΝ. καταλειπεῖν 1). ΡΓ. 
ἀμφ. ὑμᾶς ὁμοίως] ὑ ὑμᾶς ἀμφ. Ὁ 
οκεῖ τούτω 

μὲν] ΕΣ μὲν Ὁ. 

ζῶντες Ε. τ. 9. με ἤδη ἀπΐθ σαφ. οπι. Α.α., ἤδη 
ἀβ κῶν, γ. Ρπῃ. κοΣ νῦν] οὖν [). μὲν] πάντας Ὦ. 

τὸ ἡγεῖσθαι] προηγεῖσθαι 1). ῬΙΓῃ. 
10. θώκων 1). καὶ θάκων οἴη. Μ. τοὺς 

τῶν δὲ] ὑπὸ δὲ τῶν 1). παλαιὰ καὶ εἰθισμένα] 

ἀποδέχεσθαι, αὖ νϊά δία, Ο. ρῥτ. 11. ὦ] ὦ παῖ Ὁ. 
α 

εἰθισμένα παλαιὰ 1). 
σατράπῃ ΖοπατΙαβ Ρ. τόδ Ο. διαδόντων α.Μ. 

νῆσα. δὶ Χοπορμοηΐθαβ δῖι58. γΘΡΌΙ 
φρονεῖν ῬΥῸ μέγα φρονεῖν ΘΧΘΠΊΡ] 18 
ἢγπηδυὶ ροββού, ααοα ἢδυὶ ΡΟ886. ΠΕρΌ, 
Βουρυπγατη με φρονεῖν γοοΐθ ἃ ὅοῃξε- 
ἔεσο δα 1,. Βοβ Ε]1Π1ρ5. αν. Ρ. 267, ἀ6- 
ἔβηβδιη ΘΧΊΒ τη ΛΘ ἔπ1556. [ηὐθυ 
6Χ ὉἰΓΆΘΘ ΒΟΥ ρίαΓα ΠΟΥΔΠῚ ΘΟΠΊΡΟΞΙ. 
5ΟΗΝ. ΘΟ τελέως με μέγα φρονεῖν. 
ΘΟΒΠΘΙἀΘΡῸ αὐδδ Δ]1ῈΓ ορροβυϊν δά 
Το πἸοϑύμθηβη απ Π1Π1] ΏΪΒ] ΤΠ] 
Τηϊηἶτηθ ΟὈΒΟΌΤΆΠ) ὨΪΏ1]Ο νου] ΟΥτι5 
ταὐτϊοθηΐξ σουησηθηΐ5. Βυ Ποῦ ΠἸχΊβ56 

ΠῚ ΒοΪατη ΧΟΠΟΡΟὨΐΘΠΊ, 5664 ΟἸΠΠ6Β 
1Π1ὰ5. δοαι8. φρονεῖν ὨϊηαθδτΩ αἰχ- 
1556 ΡΥῸ μέγα φρονεῖν, αἴ ΟΟΥΤΙ ΘΠ τι8 
5: Τὰν. Ηετο. Ἐς 774: Ὅ τ᾽ ὄλβος 
ἅ τ᾿ εὐτυχία φρονεῖν βροτοὺς ἐξάγε- 
ταί, ΓΘΡΟΒΙΙΟ φρενῶν. [ρεϊπάθ. νϑῖὸ 
φρονεῖν ἐπί τινι ἀἸοὶ ΘΟΘΟΡΙ586, ΟΠΊΪ550 

μέγα, 86ε:4 ᾿ῖρ588 σΟμβυγιοοπΠ6. ν ΓΙ 
ΒΙσΙΠοδ ΟΠ θὴ ἀθο]αγαηΐθ, 00 ἦάτη 
Το: Οβί 6688 8118 δβί ρ. 830,10: Τοῦτ᾽ 
ἐφ᾽ ᾧ φρονεῖ μάλιστα, υὉϊ μάλιστα δά 
ἐφ᾽ ᾧ Ῥεγίποί, ποὴ δὰ φρονεῖ. 1) 6ηϊ- 
4αθ ΤΘΟΘΠΓΙΟΥΕΒ, 4] οὔϊατη φρόνησις εἴ 
φρόνιμος οσοπίτα 48πὶ νεύθτοθβ ἦθ 58- 
Ρϑυρία ἀϊοογεηῖ, φρονεῖν ΄συοαιιθ 46 
114 αἰχῖββθ βιπηρ] οἴου, αὖ Ρ] ΥΊΡτ5 
οχροβιύστῃ δα '"ΓΠ65. Θίθρ ΒΗ). 

1Ο. τοῖς πρεσβυτέροις] (οπῇ. οτα- 
τηδηΐ. 2,2, τό: ΖΕΙΙΝ. 

11.Ταναοξάρη ] Οἴεβ᾽αβ ο.8 Τανυοξάρ- 
κὴν ΠΟΙηΪ Δ η8 δεσπότην Βακτρίων [καὶ 
τῆς χώρας] καὶ Χοραμνίων καὶ Παρθίων 
καὶ Καρμανίων ἴυϊθθ6. παῖγαῖ : Ηεγο- 
ἀοία οὐ Αὐβίοίθιθα ϑιηθγάμπη, 48)- 
ΒοΏγ 15 Μουαίτη νοὶ] Μδγαϊμη, «πι5{1- 
πτι5 Μογρίμῃ ποιηϊμαί, 50ΗΝ, 
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͵ » “ 

δωμι Μήδων τε καὶ ᾿Αρμενίων καὶ τρίτων ἵζαδουσίων" 
Ε ΄ ᾿ , ᾽ Χ ν , τὰ " 

ταῦτα δέ σοι διδοὺς νομίζω ἀρχὴν μὲν μείζω καὶ τοὔνομα 
“ “-“ 7 ΄“- 

τῆς βασιλείας τῷ πρεσβυτέρῳ καταλιπεῖν, εὐδαιμονίαν δὲ 
’ὔ ς 7, ἿΝ Ν 

12 σοὶ ἀλυποτέραν. ὁποίας μὲν γὰρ ἀνθρωπίνης εὐφροσύνης 
Ν ς ἴω Ἂν, "ν΄ Ἁ, “ 

ἐπιδεὴς ἔσει οὐχ ὁρῶ" ἀλλὰ πάντα σοι τὰ δοκοῦντα ἀν- 
’’ Ρ Ἄ Ν Χ 

θρώπους εὐφραίνειν παρέσται. τὸ δὲ δυσκαταπρακτοτέρων 
“ Ν Ν “ ἊΝ Ἂ 7 

τε ἐρᾶν καὶ τὸ πολλὰ μεριμνᾶν καὶ τὸ μὴ δυνασθαι ἡσυ- 
3, ἊΝ “ Ἂς Ἄν 

χίαν ἔχειν κεντριζόμενον ὑπὸ τῆς πρὸς τἀμὰ ἔργα φιλονει- 
ον 7 Ν 7 ΄“ “ 

κίας καὶ τὸ ἐπιβουλεύειν καὶ τὸ ἐπιβουλεύεσθαι, ταῦτα τῷ 
βασιλεύοντι ἀνάγκη σοῦ μᾶλλον συμπαρομαρτείῖν, ἃ σάφ᾽ 

13 ἰσθι τῷ εὐφραίνεσθαι πολλὰς ἀσχολίας παρέχειν. οἶσθα 

μὲν οὖν καὶ σὺ, ὦ Καμβύση, ὅτι οὐ τόδε τὸ χρυσοῦν 
“ Ἂς Ἃ ,ὔ “ ΄ὔ 3 - » ς 

ΟἸΚΏΠΓΤΡΟν το. τὴν βασιλείαν διασῶζόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οἱ πι- 
στοὶ φίλοι σκῆπτρον βασιλεῦσιν ἀληθέστατον καὶ ἀσφα- 
λέστατον. πιστοὺς δὲ μὴ νόμιζε φύεσθαι ἀνθρώπους" 

“- Ν 

πᾶσι γὰρ ἂν οἱ αὐτοὶ πιστοὶ φαίνοιντο, ὥσπερ καὶ τἄλλα 
δ ῇ “ Ν » δ "4 ἃ Ε] Ν Χ πὴ 

τὰ πεφυκότα πᾶσι τὰ αὐτὰ φαίνεται' ἀλλὰ τοὺς πιστοὺς 
“ιο “ τ Ἁ “- ΄“- ΒΥ 

τίθεσθαι δεῖ ἕκαστον ἑαυτῷ" ἡ δὲ κτῆσις αὐτῶν ἔστιν οὐ- 
- ἐν “- ,ὔ » Ν - Χ “ 3 ΄, 3 

Ιάδαμῶς σὺν τῇ βίᾳ, ἀλλὰ μᾶλλον σὺν τῃ εὐεργεσίᾳ. εἰ 
5 λ»ν ΧΝ Ψ 7 ἴω 7 

οὖν καὶ ἄλλους τινὰς πειράσει συμφύλακας τῆς βασιλείας 
σ᾿ 77 , 322) ὉἝὄ 3 ΝΝ ΄σ΄ ,, 

ποιεῖσθαι, μηδαμόθεν πρότερον ἄρχου ἢ ἀπὸ τοῦ ὁμόθεν 
“ 57 “ ᾿ 

γενομένου. καὶ πολῖταί τοι ἄνθρωποι ἀλλοδαπῶν οἰκειότε- 

τρίτων] τριῦ Ψιιηθ]ηᾶ. τρίτον Α.) .α.Μ.ΟΥ. 12. ἐνδεὴς Ὁ). ἔσει 
Β. ρυ. ἢ. ἔσῃ Α.Β. οοὐτν. α. τε οἵη. (. τὸ πολλὰ ] τὰ πολλὰ 9). τὰ 
ἐμὰ 10. συμπαρομαρτάνειν 1). ἃ] ὦ, Ὁ. σάφ᾽ ἴσθι] σαῖθι 1). σοΥτ. 5.ν. 
παρέχει 1). 12. οὐ τόδε τὸ] οὐδὲ τὸ 1). οὐ τὸ δίο". ΕἸ. 84, 24, οἰΐδη5 οἶσθα 
---ὁτθῷῦ. ἐφικνεῖται. ἐστιν ροβύ σκῆπτρον 1). 5ἴ0}. πιστοὶ] πολλοὶ Α.α. 
πιστοὺς καὶ ἀσφαλεστάτους ϑῖο!")., ΟἸηΪ [6 Π5 καὶ ἀσφαλέστατον. φύεσθαι 
ἀνθρώπους Α. ἀνθρώπους φύεσθαι ἈΜ. “φύσει φύεσθαι ἀνθρώπους ΑἸὰ. Ρ. δίοὈ. 
τὰ ἄλλα δου. τὰ οἵη. Α.α.Μ. πᾶσι τὰ] πᾶσιν ϑ΄ῖοῦὈ. φαίνεσθαι ἃ.Ο. 
τοὺς] τοὺς μὲν 5ίοῦν. αὐτῶν ἔστιν͵] ἐστὶν αὐτῶν 1). 14. [ΔΌΥΪ πειράσῃ. 
τῆς β. σ. ὅῖῇῆο". ἀπὸ σκηνῶν Δ.Ε. ρν. 

εὐδαιμονίαν ἀλυπ.} (ὐοηΐ. τ, 6, 25; σθαι. Οἱ ἸΟΟΙ ταϊπὶ οαβιση ΔΥῸ ]ΟὉ]] 
ΠΡ 28. ΖΕ: [αοϊαπΐ βαβρθοίπση. Ιὕσοθ θηϊτ (ὑοτη- 

12. σοῦ μᾶλλον] )1οὔπιπ] ΡΓῸ μᾶλ- τηθηΐ. 1, 3, 11: Πολλὴν ἀσχολίαν 
λον ἢ σοὶ ΝΥ ΕἸΒ]κ(1ι5. σοτηραταθαί οαπ ἔχειν τοῦ ἐπιμελεῖσθαί τινος καλοῦ 
Απδῦ. 2, 5,18. Δαά. Τημυογα, 1, 85, κἀγαθοῦ. ὅ΄η6 δυίϊοι!ο οϑὺ αὔοοηῃ. 4, 
Επτ. Οτδβϑί. ρ48, Ρ]αΐο [ϑρὰπῇ 2, 3, οἵ 6, 9. (ΗΝ, []ἴαχαθ ἢἰς τοῦ 
Ρ- ὅγ7γ4 ΔΑ. ΒΟΗΝ. Πη8]15. 

τῷ εὐφραίνεσθαι] 1)6 1,ἀορ(. το- 13. οἶσθα) ϑροαιθηῦία δχρυγιτηϊῦ ὅ34]- 
ΡΟ]. 13. 1: Ὡς μηδεμία ἀσχολία ἢ 61ιτι50. Β. 4. ο. το. ΗΠ ΗΠ. 
αὐτοῖς τῶν πολεμικῶν ἐπιμελεῖσθαι. φύεσθαι] φύσει φύεσθαι ΑἸΑά., τι 5, 
ΘΌΡΥΑ ὃ, 1, 12: Ὅτι ἀσχολίαν παρ- 1, 22, φύσει πεφυκέναι. ΔΕΤΙΝ, 
΄ὔ - ΄ [ ,ὔ » ΄ 

ἕξοι τῆς τῶν ὅλων σωτηρίας ἐπιμελεῖ- 
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Ν ΄ ΕῚ ΄ Ἁ Ν ΄σ' σ΄ 

ροι καὶ σύσσιτοι ἀποσκήνων" οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σπέρ- 
ματος φύντες καὶ ὑπὸ τῆς αὐτῆς μητρὸς τραφέντες καὶ ἐν 
τῇ αὐτῇ οἰκίᾳ αὐξηθέντες καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν γονέων ἀγα- 
πώμενοι καὶ τὴν αὐτὴν μητέρα καὶ τὸν αὐτὸν πατέρα 

15 προσαγορεύοντες, πῶς οὐ πάντων οὗτοι οἰκειότατοι : μὴ 

οὖν ἃ οἱ θεοὶ ὑφήγηνται ἀγαθὰ εἰς οἰκειότητα ἀδελφοῖς 
μάταιά ποτε ποιήσητε, ἀλλ᾽ ἐπὶ ταῦτα εὐθὺς οἰκοδομεῖτε 

ἄλλα φιλικὰ ἔργα: καὶ οὕτως ἀεὶ ἀνυπέρβλητος ἄλλοις 
δ « « ’ ᾿ -“ Γῳ ἴω 

ἐσται ἡ ὑμετέρα φιλία. ἑαυτοῦ τοι κήδεται ὁ προνοῶν 
Ἔ --ς , δὴ " ΝΝ “ Ἃ ἶ 

ἀδελφοῦ" τίνι γὰρ ἄλλῳ ἀδελφὸς μέγας ὧν οὕτω καλὸν 
«ε 5 ω 7 ϑ Ἷ “ιν ἂν ,7ὔ 

ὡς ἀδελφῷ ; τίς δ᾽ ἄλλος τιμήσεται δι ἄνδρα μέγα δυνά- 
“ ς » ΄ 7 Ἂ 7 , »“ 

μενον οὕτως ὡς ἀδελῴὸς : τίνα δὲ φοβησεταί τις ἀδικεῖν 
» “ » ΕΥ2 Ν , “- 

16 ἀδελφοῦ μεγάλου ὄντος οὕτως ὡς τὸν ἀδελφόν ; μήτε οὖν 
“ ἴω ᾿ ᾽ὔ ν᾽ Ψ 

θᾶττον μηδεὶς σοῦ τούτῳ ὑπακουέτω μήτε προθυμότερον 
,, » Ν Ν , Ν “ 3, 

παρέστω" οὐδενὶ γὰρ οἰκειότερα τὰ τούτου οὔτε ἀγαθὰ 
δ᾽ ὃ ἊΝ , » Τὰ Ἁ Ν 7 » » 

οὔτε δεινὰ ἢ σοί. ἐννόει δὲ καὶ τάδε" τίνι χαρισάμενος ἐλ- 
7 Δ » ΄“ “ὉΟὄ , 5" 

πίσαις ἂν μειζόνων τυχεῖν ἢ τούτῳ ; τίνι δ᾽ ἂν βοηθήσας 
» , Ψ "δ Ν 

ἰσχυρότερον σύμμαχον ἀντιλάβοις ; τίνα δ᾽ αἴσχιον μὴ 
“- δἪ Ν [ ΄ 7 ἣ « ΄ ἠᾷ 

φιλεῖν ἢ τὸν ἀδελφὸν; τίνα δὲ ἁπάντων κάλλιον προ- 
“- Ἂ Ἂ » ΄ 7 53 ,ὔ ’ὔ 

τιμᾶν ἢ τὸν ἀδελφὸν : μόνου τοι, ὦ Καμβύση, πρωτεῦον- 
τος ἀδελφοῦ παρ᾽ ἀδελφῷ οὐδὲ φθόνος παρὰ τῶν ἄλλων 

'7 ἐφικνεῖται. ἀλλὰ πρὸς θεῶν πατρῴων, ὡ παίδες, τιμᾶτε 

ἀλλήλους, εἴ τι καὶ τοῦ ἐμοὶ χαρίζεσθαι μέλει ὑμῖν: οὐ 

οἱ δὲ] οἱ δὲ οἱ α.Μ. καὶ ὑπὸ---τραφέντες οΥη. 5100. μήτρας Α. ὑπὸ 
τῶν] τῶν Α.Ε. 5. ἀδελφοῖς] τοῖς ἀδελφοῖς 10. ποιήσηται 
ταῦτα] ταῦθ᾽ Ὁ. οὕτως "ΟΝ οὕτω δὴ ϑίον. ἄλλοις] ἀλλήλοις Α.α. χὰ 
οἵη. ϑ΄0}. ἄλλο 1). οὕτως 10. δι Ὁ. Τοῖηο. δέου. διὰ ΔΑ. ΟΡ. 
Α.α. μεγαλυνάμενον Ἀ.(. ΡΥ τό. σοῦ οἴη. ἃ. τὰ βῶν μβ κῆρ. 
ἀγαθὰ---δεινὰ] τοὐτου---τἀγαθὰ----τὰ δεινὰ Ὁ. δίοὈ. ἐννόει δὲ] ἐννοεῖτε Α.Ε. 
τυγχάνειν δον. τίνα δὲ ἁπάντων---ἀδελφὸν οητ. 1). προτιμᾶν πάντων κάἀλ- 
λιον δοῦν. πρωτεύοντος 1). [ο᾽. πρώτου ὄντος Α.Ε. ἀφικνεῖται Α.6., 
οἵ 4] τηρ΄. ὅλον ὡραῖον τὸ χωρίον, 1). 17. ὦ οῃ. Δ.α. τοῦ] τότε 
Α.(.., οοττ. τηρ΄. Υ. Μ. τηρ. μέλλει Ὁ. 

ααΡΡ6 βθρθ {Πῶῖα ἃΌ 11ΌΓΔΤΙ8, οἵ 15. ἄλλοις] ϑυδρθοοίπιῃ οὗ βΒαροτνα- 
αἰἴχιὶ ᾿θιάθτη. σαστη, ααυτη ἀνυπέρβλητος 5110]1ΟἸ6Υ 

αἸΕΙ 5ο]θαῖ, αὖ ἀρυα 1)εμηοβῦῃ. Ρ. 22, 
1ο, οἱ Πιυγουγρυτη ΔΙ Οὔ168. 

τιμήσεται] 1)6 υϑιίαἴα ἀρια 8Δη11- 
αυΐϊογεβ Αὐδοοβ ἴοσιηα αἰϊοῦαπὶ δή 
ἼΠ65. δίθρῃ. ν. Τιμάω Ρ. 2180 ΑΔ. 
ΠΟΘ η ΠΟΥ β. εοίαῦβ οϑῦ ἔογύτηᾶ τιμηθή- 
σομαι, το]εςΐα α Αὐὐ]οϊβί15 οἵ θβχϊπηθηαἃ 
Τπας. 6, 80, Π)οῃηοβίῃθηὶ Ρ. 410, 20, 

φοβήσεται͵ Οοηΐ. (ὐομητηθηΐ. 2, 3, 4 
ΖΒΕΌΝ. 

τό. ἰσχυρότερον σύμμαχον] Νοῃ 
Ροϊθηθοσθη, 8564. Πγτ]ΟσΘΠῚ, σοΡΠο- 
ΤΌΠῚ, αὖ 1ῃ Ιη50Ὑ. Αἴΐ. ἂριιά ΒΟΟοΚΗ. 
νΟ]. 1, Ρ. 111, Ὡ. 74,14: Ξύμμαχοι 
ἐσόμεθα πιστοὶ καὶ ἰσχυροί. 
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Ἁ 7 ἴω , “ “-“ 5 ’’ « » Υ 3 

γὰρ δήπου τοῦτο γε σαφῶς δοκεῖτε εἰδέναι ὡς οὐδέν εἰμι 
ϑν ΠΝ 2) 3 Ν ψῷ ΒΝ ͵ 7, ᾿ 5ῸΧ ᾿ 

ἐγώ ετι, ἐπειδὰν τοῦ ἀνθρωπίνου βίου τελευτήσω" οὐδὲ γὰρ 
νῦν τοι τήν. γ᾽ ἐμὴν “ψυχὴν ἑωρᾶτε, ἀλλ᾽ οἷς διεπράττετο, 

ιϑτούτοις αὐτὴν ὡς οὖσαν κατεφωρᾶτε. τὰς δὲ τῶν ἄδικα 
παθόντων ψυχὰς οὔπω κατενοήσατε οἵους μὲν φόβους τοῖς 

, 3 Ψ Φ ἃ , - ΕΙ 

μιαιφόνοις ἐμβάλλουσιν, οἵους δὲ παλαμναίους τοῖς ἀνο- 
, ΧΑ “ Ἁ Ψ. Ν Ἂ "“ 

σίοις ἐπιπέμπουσι; τοῖς δὲ φθιμένοις τὰς τιμὰς διαμένειν 
3, ΝΟ σ΄ ΝΣ ἴω 7] Φ 

ἔτι ἂν δοκεῖτε, εἰ μηδενὸς αὐτῶν αἱ ψυχαὶ κύριαι ἦσαν ; 
᾿ 2, ΒΥ 3 ΄“- Ἃ σι. 7ὔ 

το οὗτοι ἔγωγε, ὦ παῖδες, οὐδὲ τοῦτο πώποτε ἐπείσθην ὡς ἡ 
Ἀν Ὁ δὴ ἊἋ “ ’ 3, " τ Ν 

ψυχὴ ἔως μὲν ἂν ἐν θνητῷ σώματι ἢ» ζῇ, ὅταν δὲ τούτου 
ἀπαλλαγῇ, τέθνηκεν" ὁρῶ γὰρ ὅτι καὶ τὰ θνητὰ σώματα 
ὅσον ἂν ἐν αὐτοῖς χρόνον ἢ , ψυχὴ: ζῶντα παρέχεται. 

20 οὐδέ γε ὅπως ἄφρων ἔσται ἡ ψυχῆ, ἐπειδὰν τοῦ ἄφρονος 
σώματος δίχα γένηται; οὐδὲ τοῦτο πέπεισμαι: ἀλλ᾽ ὅταν 

ἄκρατος καὶ καθαρὸς ὃ νοῦς ἐκκριθῇ, τότε καὶ φρονιμώτα- 

τοῦτό γε] γε τοῦτο Ὁ. εἰμι ἐγὼ ἔτι] ἔτι ἐγὼ ἔσομαι 1). ἐγὼ] Ηϊςο παρ΄. 
Β. ὅρα ἀσεβοῦς δόξαν περὶ ἀθανασίας ψυχῆς καὶ ἀειδιώτητος καὶ τοῖς (516) τῶν ἐν 
τῷ παρόντι βίῳ πεπραγμένων ἀνταποδώσεως. γὰρ οἵη. ΓῈ 19: μηαιφ. 
ΠΩ. Ἰὐες διανέμειν }.Μ. πῃρ. ἔτι ἂν] ὅτι πᾶν Ὁ). 10. οὔτοι] οὔ- 
τως 1). ἠζφω] ἢ Α 20. οὐδὲ] ὁ δέ Ὁ. τότε φρ. αὐτὸν εἰκὸς 
εἶναι Ὁ. 

οὐδὲ γὰρ] Ιοσὰτὰ (Ἰοοτο (6 ὅ86- 
πϑοίαΐα τῶ νου ο. 22: ““Νο)]ῖθ δῖ- 
ὈΙΠΓΓΔΥΊ, Ο ΤΙ ΟΔΥΊΒΒΊΓΩΙ 111, τη6, ΟΠ 
ἃ ΨΟΡΙΒ ΟἸΒοθββοο, ππβαθδη δαί 
ὨΜ]]Πυπηὶ ἴοσθ. Νϑο θηΐη, ἀστὴ ΘΓΔΠ 
ψΟΘΙΒΟΌΙη, ΔΠΙΠΠ ΠῚ τηθαπλ ν᾽ 6 Δ.185 ; 
Β6α δὴ 6886 ἴῃ ΠΟς ΘΟΥΡΟΙΘ, 6Χ 115 
γΘΌτ8, αὰ8 ΘΌΓΘΡΆΠῚ, ᾿πί6]]] 0 ΘΔ 18. 
᾿ὰπαπ ρθη ἸΡΊΓΕΟΓ 6586 οΥβαϊτοΐο, βία ΠΊ81 
ἨΜ]1]ὰπ ν] 6 1015. Οὐπηΐ, (πη πηθηΐ. 
1,4,9ο. ΖΕΌΝ,. 

18. τῶν ἄδικα παθόντων 1. 4. ἀδίκως 
ἀποθανόντων. 

τὰς τιμὰς) (ἼσοτΟ 1]. ο. νου Προ : 
ΦἸἾΝ6Ο. νϑῖῸ ΟἸαγΟΥ απ] ΨΙΓΟΤ ΤΙ ροϑύ 
γηογύθιη ΠΟΠΟΥΘΒ ΡΟΥΘ ΠΟΥ ΘΗ, 51 Π1Π1] 
ΘΟΓΓῚ ἸΡΒΟΙῚΙΠῚ ΔΠΊΤΩΣ οἰ Ποθγοηΐ, 410 
“Π}ΠΠπ8 ΤΠ Π]ΟΥΔ ΠΏ 5111 ΘΠ ΘΓΘΠΊΤΙΒ.᾽ἢ 
Δ ογαπῚ στη ῬΤΊΟΓΘΙη βοΐ θη 18 Δ ΟΠη]- 
βιββϑί, ΒθαιθὈδίαγ, τ ν1ΠΔῈ ΔΙ ΤΉ ΘΗ 
ΟἼσορο ᾿ηἤηρογοῖ τηπίαπᾶο. Οοη- 
Β1Ππ|πῚ ΟΥΤῚ οὖ ΒΟΓΙΠΟῊΪΒ. ΟΠΊΠΪΒ ᾿ῃ 60 
νουβδύιιι" ν]8, αὖ ἢ]118 γον θα ΠΠ]Δ τὴ οὐρὰ 
ΤΠΘΙΠΟΙΊΔ ΓΙ ΤΠΟΥΓΠῚ δῖα σοι θη οί, 
ἀποῖο δὐριιπηθηΐο οχ Ὠδίαια ΔΏΪΠΗΪ 
Ῥοϑύ τπουΐθῃ Οὔ8}1} ῬΟΙΙΠΔΉΘΗ 8. ὯΘΟῸ 
Οαπὶ ν]ΐα νΊΓ6 8 συγϑιηηιιθ 60 ΤΡ ΠῚ 

θαῦ. 5ΟΗΝ, 

Πα] Πδ ΤΙ ΠΔ ΠΘΟΘΒΒα Τα π ἄθρο- 
Πρηΐ5. βοΐ (ὑδπηογαυῖβ: “Νυμ- 
ααϊα ἀὐΐθπη ΔΥΙΓΔΠΔΪΏΪ, ΡΘΙΤΊΒΠΘΙΘ 
Ῥοΐαϊ!88θ. ΠΟΏΟΥΘΒ8, 41 Πα Θ ΗΓ ΤΟΥ - 
[18, 51 ΠΠΠ]]115 ΤῸ] ροίθϑίαβ ΡΘΠ65 8}]- 
ΤΩ08 ΠΠοΤτΠΊ οϑϑοί ὃ ΟΗΝ. 

19. οὔτοι ἔγωγε] (ἸοογοῸ Ὦδθο νϑυθ : 
“ΜΙΊΠΙ φαϊάθηη ππηηιατη ΡΘΓΒ ΔΘ. 
Ρούυ, δηϊπιοβ, ἀἀπὶ ἴῃ ΘΟΓΡΟΙΙΙΒ 
οϑϑϑηΐ του! θι8, νΊνουθ, οατῃ Θχὶβ- 
ΒΘηΐ 6Χ 118, ΘΙΠΟΙῚ : Π66 ΨΕΙῸ {πὶ 8Δη]- 
ΤΠ 6586 1Π8]016ηΐ6Π1, ΟΠ] 6Χ ἰη8]- 
ῬΙΘΩΪΙ ΘΟΥ̓ΡΟΥΒ ονδβιββοῖ, 86 οαπῃ 
ΟἸΊΏΙ ΔαΠΊΙΧΟΟΠΘ ΘΟΙΡΟΙῚ5 ΠΙΘΡαΐ8, 
Ραγαθ. οἵ Ἰηΐθροῦ 6586 σοριββϑῖ, ὑπ 
6886 βαριθηΐθιη. ἀΑΐᾳιθρ οἴϊδιη αὑτὴ 
ΠοΙΏ1η15 παΐαγα τοῦθ αἰββοϊν αν, σε6- 
[ΘΥΔΥ ΠΤ ΤΟΙΠῚ ΡΘΥΒΡΙ απ οϑῦ 40 
αὔξοι αἀἰβοθήδηΐ ; ἀθαπῦ Θηϊπὶ 111ὰς 
ΟἸΠΏΪα, τπα 86 οὐἵα βιιηῦ; δηΪΠ.118 δὰ- 
[6Π| 50]118, Π66 οτὴ δαθδί, ἤΠ66 Οἵ] 
ἀἰβοθαϊ, Δρραγοῖ,"᾿ 5ΟΗΝ. 

20. ἄκρατος καὶ καθαρὸς] Δ ἈΪΟΚΘην. 
δ 1 ρ᾽ 418 ΗἸΡΡοὶγί. Ρ. 285 "Ὁ, ἀκή- 
ρατος 6Χ (ἸΘΟΓΟΠΪΒ. νΘΥΒΙ0η6. ΟΟΥΤΙρ 6- 

ΡΙπΐατ οι. ̓ λομημ]. ο. Ὡδ: 
Λεκτέον οὖν ἐχομένους τῆς ἀσφαλείας 
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Ν ΡΝ 5 ι Ἁ 7 “ , 

τον εἰκὸς αὐτὸν εἶναι. διαλυομένου δὲ ἀνθρώπου δηλά 
ἐστιν ἕκαστα ἀπιόντα πρὸς τὸ ὁμόφυλον πλὴν τῆς Ψυχῆς" 

21 αὕτη δὲ μόνη οὔτε παροῦσα οὔτε ἀπιοῦσα ὁρᾶται. ἐννοή- 
σατε δ᾽, ἔφη, ὅτι ἐγγύτερον μὲν τῶν ἀνθρωπίνων θανάτῳ 

» ν᾽ » “ ω «ς ει ω 3 ', ΧΝ Υ “4 

οὐδέν ἐστιν ὕπνου" ἡ δὲ τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴ τότε δήπου 
θειοτάτη καταφαίνεται καὶ τότε τι τῶν μελλόντων προορᾷ" 

22 Τότε γὰρ, ὡς ἔοικε, μάλιστα. ἐλευθεροῦται. εἰ μὲν οὖν 
οὕτως ἔχει ταῦτα ὥσπερ ἐγὼ οἶμαι καὶ ἡ ψυχὴ καταλείπει 
τὸ σῶμα, καὶ τὴν ἐμὴν ψυχὴν καταιδούμενοι ποιεῖτε ἃ ἐγὼ 
δέομαι" εἰ δὲ μὴ οὕτως, ἀλλὰ μένουσα ἡ ψυχὴ ἐν τῷ σώ- μ μὴ οὕτως, ἀλλὰ μέ; ἡ ψυχὴ ἐν τῷ σώ- 
ματι συναποθνήσκει, ἀλλὰ θεούς γε τοὺς ἀεὶ ὄντας καὶ 

ν» 3 ΝΆ “ Ἃ ὮΝ ἃς Υ͂ Ἂς 

πάντ᾽ ἐφορῶντας καὶ πάντα δυναμένους, οἱ καὶ τήνδε τὴν 
΄“ 7] Υ, ᾿ “ 7 

τῶν ὅλων τάξιν συνέχουσιν ἀτριβῆ καὶ ἀγήρατον καὶ ἀνα- 
,ὔ Ν ’ὔ ’ὔ ᾽ Υ͂ 

μάρτητον καὶ ὑπὸ κάλλους καὶ μεγέθους ἀδιήγητον, του- 
,ὔ Ις Ξ Ν Χ 7 

τους φοβούμενοι μήποτε ἀσεβὲς μηδὲν μηδὲ ἀνόσιον 
» 7, 7 ’ ᾿ γι Χ 

23 μήτε ποιήσητε μῆτε βουλεύσητε. μετὰ μέντοι θεοὺς 
7 ἊΝ “ Ψ Ν ͵ 

καὶ ἀνθρώπων τὸ πᾶν γένος τὸ ἀεὶ ἐπιγιγνόμενον αἰ- 
΄ ἧ 3 ᾿ » ΄ ς ἴων ε ἧς 3  Α » ᾽ 

δεῖίσθε" οὐ γὰρ ἐν σκότῳ ὑμᾶς οἱ θεοὶ ἀποκρύπτονται, ἀλλ 
“ - ᾽ὔὕ ἃ 2 3 δὰ ἃ Ν 

ἐμφανῆ πᾶσιν ἀνάγκη. ἀεὶ ζὴν τὰ ὑμέτερα ἔργα: ἃ ἢν μὲν 
Ν ἈΠ υ;Σ “- “ Ἷ Ν ω 

καθαρὰ καὶ ἔξω τῶν ἀδίκων φαίνηται, δυνατοὺς ὑμᾶς ἐν 
“- 3 7 3 7, » μ 5 » , , ΄ 

πᾶσιν ἀνθρώποις ἀναδείξει: εἰ δὲ εἰς ἀλλήλους ἀδικὸν τι 

21. τῷ ἀνθρωπίνῳ Α.α. οὐδέ ἃ τι τῶν} τι καὶ τῶν 1). 22. ΤΔΌΥϊ 
οἴομαι. ἃ) ὡς Ὁ. ἐν τῷ σι ἡ Ψ. Ὁ. πάντα οτῃ. 10. συνέχουσιν 
συγκρατοῦσιν 1. ἀκριβῆ Α.α. , ἀκήρατον Α. α. καὶ ἀναμάρτητον. α. 
πίρ'. τ’ κάλλους] τάχους Ὦ. μήποτε Ῥ. Μ. μήποι Α.Ὁ. 22. ἐπι- 

᾿γιγν.] "κὲ ΟΟΥΙ͂Τ. Τ΄ α. αἰδεῖσθαι Α. ἢν] εἰ α.Μ. ἀδίκων ἀδίκων ἔρ- 
εἰς] ἐς Α.α. γων 

κατὰ Πίνδαρον ὡς σῶμα μὲν πάντων 
ἕπεται θανάτῳ περισθενεῖ, ζωὸν δ᾽ ἔτι 
λείπεται αἰῶνος εἴδωλον" τὸ γάρ ἐστι 
μόνον ἐκ θεῶν. ἥκει γὰρ ἐκεῖθεν, ἐ ἐκεῖ δ᾽ 
ἄνεισιν, οὐ μετὰ σώματος, ἀλλ᾽ ἐὰν ὅτι 
μάλιστα σώματος ἀπαλλαγῇ καὶ δια- 
κριθῇ καὶ γένηται καθαρὸν παντάπασι 
καὶ ἄσαρκον καὶ ἁγιόν. ΝΑΤΙΟΚ, 

21. ἐννοήσατε͵ (ἼσοτΟ : “““ἀῃ γϑῖῸ 
νι οῦθ, ὨΪΠ1] 6586 ΤΟΥ] ἰδ 5112116 
αυδτα ΒΟ Πτη. Αἰααὶ ἀΟΥΤΠ]Θ ΗΠ] ατΩ 
ΘΗΪΠΩΙ τηᾶχίτηθ ἀθοϊαγαηΐ αἰν:ηϊζαίθ 
ΒΌΔΙΩ : Τγ]10{8,. ΘΙ, ΟΌΙ ΤΘΙΏ1551 οἵ 
ΠΌΘΟΥ ϑαπΐ, δαῦπγα ργοβριοϊπηί. Εἰχ 
αὰο ᾿π.6]]Π1ρὶα1, απι8165 ζαΐαγἹ 51 ηΐ, 
ΟἸΠῚ 86 Ρ]ΔΠ6 σΟΥΡΟΙῚΒ ΠΟ Ὸ]15 Υγοϊαχὰ- 

νουϊηΐ." ΒΟΉΝ. 
22. ἡ Ψυχὴ συναποθνήσκει) ΟἸΘΟΙῸ 

ψουὰῦ : “ Θυδγ6 51 θα [8 Βιηΐ, 516 
τὴθ οοἸ]Ἰοΐθ πιὸ ἀθατη : 81η τπιηῶ δϑῦ 1ἢ- 
ἰδυ!ανλτιβ ΔΠΙΠΊΙ15. ΟἹ ΟΟΥΡΟΥΘ, ΨΟΒ 
[διῆθη αἀθο8 γϑυθηΐθβ, αἰ ἤδη Οἵη- 
ΠΘΠῚ Ρα]ου ὑπ] ηθηλ ὑπθηΐιγ οἱ το- 
συηΐ, ΓΤ ΠΟΤ Τὴ ΠΟΒΙΤῚ Ρ16 Ιῃν]Ο]αίο- 
46 Βουνδ 5. ΒΟΉΝ, 

ἀτριβῆ] Οοτημηθηΐ. 4, 3, 12: Ὁ τὸν 
ὅλον κόσμον συντάττων τε καὶ συνέχων 

. ---καὶ ἀεὶ μὲν χρωμένοις ἀτριβῆ τε καὶ 
ὑγιᾶ καὶ ἀγήρατον παρέχων. ΕΜΠΙαΤα 

ΡΟΙΠῸΧ 2, 14, ἀγήρατον τάξιν οχ ἢ. ]. 
Ἰαᾶαν!ῦ. τ] δηΐθ ἈΠ ΚΘΗ σΟΥΥΘο- 
(Ἰοη6 πη} δόξαν νυ]σαθαίαγ, ΒΟῊΝ, 
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7 ᾽ ΄ ΕῚ 7 Ά ΕῚ ΄ 53 3 

φρονήσετε, ἐκ πάντων ἀνθρώπων τὸ ἀξιόπιστοι εἶναι ἀπο- 
“ Ν ΩΝ 57 ΄- ͵ Ν 

βαλεῖτε. οὐδεὶς γὰρ ἂν ἔτι πιστεῦσαι δύναιτο ὑμῖν, οὐδ᾽ εἰ 
΄ “ ΕῚ Ν » “ἢ Ν ΄ , 

πάνυ προθυμοῖτο, ἰδὼν ἀδικούμενον τὸν μάλιστα φιλίᾳ 
7 ᾽ ᾿ 53 Χ ΄“- ΄ ΄“- 7 δ 

24προσήκοντα. εἰ μὲν οὖν ἐγὼ ὑμᾶς ἱκανῶς διδάσκω οἵους 
δ Ν 3 ᾽ὔ 5 ᾿ Ἄ Ἂς Χ ω 

χρὴ προς ἀλλήλους εἰναι εἰ δὲ μὴ, καὶ παρὰ τῶν προγε- 
Υ , ο Ν 

γενημένων μανθάνετε. αὕτη γὰρ ἀρίστη διδασκαλία. οἱ 
ΝΝ ἣΝ " ’ 7 Ν σ΄ 

μὲν γὰρ πολλοὶ διαγεγένηνται φίλοι μὲν γονεῖς παισὶ, 
φίλοι δὲ ἀδελφοὶ ἀδελφοῖς" ἤδη δέ τινες. τούτων καὶ ἐναν- 
τία ἀλλήλοις ἔπραξαν' ὁποτέροις ἂν οὖν αἰσθάνησθε τὰ 
πραχθέντα συνενεγκόντα, ταῦτα δὴ αἱρούμενοι ὀρθῶς ἂν 

25 βουλεύοισθε. καὶ τούτων μὲν ἴσως ἤδη ἅλις. τὸ δ᾽ ἐμὸν 
ἴω 3 ἴω “ 7 7 ΄ “- 

σῶμα, ὦ παῖδες, ὅταν τελευτήσω, μήτε ἐν χρυσῷ θῆτε 
Υ 5 Ε ά , 3 χλλ δε Ν χλλὰ “ ον: Κὰ, 

μῆτε ἐν ἀργύρῳ μῆτε ἐν ἄλλῳ μηδενὶ, ἀλλὰ τῇ γῇ ὡς τά 
» σι ΄. 

χίιστα ἀπόδοτε. τί γὰρ τούτου μακαριώτερον τοῦ γῇ 
“- Ὁ ’ Ν Ἀ Ν κά Χ » Ν ", 

μιχθῆναι, ἢ πάντα μὲν τὰ καλὰ, πανταὰ δὲ τἀγαθὰ φύει τε 
Ν , ε ΣῸ ΜΕΝ δὲ Ν χλλ λ ᾿ θ » Γ Ν 

καὶ τρέφει; ἐγὼ δὲ καὶ ἀλλως φιλανθρωπος ἐγενόμην καὶ 
“"᾿Ἔ « ΤΑΝ δ᾽ σ΄ ΄“ ΄- » ΄ι 

νῦν ἡδέως ἄν μοι δοκώ κοινωνῆσαι τοῦ εὐεργετοῦντος ἀν- 

ἀξιόπιστον Α.α. μάλιστα] πάνυ 10. 24. ἀρίστη] ἡ ἀρίστη Ὁ. 
ἀδελφοὶ οἵη. Α.α. ἐν αἰτία Α. ὁποτέρως δὴ αἱρούμενοι] ἂν αἱρού- 
μενοι ἢ). 25. ἀργυρῷ Α, α. μήτε! μηδὲ α. μηδ᾽ }). μακαριώτατον 
Α.α. τοῦ] ἢ τὸ ἐγὼ δὲ] ἐγὼ α 

24. εἰ μὲν----εἰ δὲ μὴ] Ν. «ἃ 7: 59 54- 

25. ἀπόδοτε] ΟἼΘΕΥΟ ]μ6ρ. 2. 22: 
“Α΄ ΤΠ] συϊάθιῃ ΔΗ 1 ἸΒΒΙ τὴ 58- 
ΡῬυϊύαγοθ ρθηιβ 1ἃ ἤπ1886 νἱαθίαγ, 410 
δΔρυα Χοπορῃοπίθμη (ὐὐγβ αὐίυγ ; 
τα! ΘΠ1ΠῚ [ουτδθ ΟΟΥΡΙΒ, οἵ [ἃ 
Ἰοσδίπιμη 86 81{π|π|, 4188] ΟΡΘ τη ηΐο 
ΤηΔί}15 ΟὈαποιίαγ." Ε Ἰοριθυθ Ρεῖ- 
ΒΑΙΊΙΠῚ ΟΔΟΔΨΘΙ ΓΠΟΤΓΙ ΟΥ̓ΘΠΊΔΓΘ. ΠΟῊ 
Πιοοθαῦ: Ἰζηθη ΘΗΪΠῚ Βδοῦιπη Παθ6- 
Ῥαηΐ, ἰοβίθ Ηρογοάοίο 25, τό, 4] Ι, 
140, ἂς Ῥουβὶβ, κατακηρώσαντες γῇ 
κρύπτουσι, 4110 ΓΘΒΡΙΟΙΘΠ5 ΟἼσοτο Τ 86. 
1, 45: ῬδΥβθθ τηουΐαοβ οοτὰ ΟἸσουτη- 
1105 σοπαπηΐ, τὖ αδ πη Τηδ ΧΙ Π]6. Ρ6Γ- 
τηδηθαπΐ αἰ γηδ ΟΟΥ̓ΡΟΥα. (ὐἸΥΠ] 
ΠΔΡΤΑΙΙΟ ΤΟ, 1, ΧΘΠΟΡΠοΟπίθαΠπ ο0Π- 
γαῖ. ΒΟΗΝ, Ῥεγβαύιιῃη Ποαϊογ- 
ΠΟΙΓΆΙΩ Τ]ΟΙΘΠ ΤΠΟΤΐ05 51Πη6 Ἰοοι]ο 
ΒΘΡΘΙΙΘΠαΙ ἀθβουθθη8 ΟἸΠαγάϊη Κοόψα- 
965 θη, ῬΘΥ86 νο]. ὃ, Ρ. 5 δα, Ἰ,δηρ]ὸβ : 
“1 [δὖ ΟΌΒΘΙΟΥ 4 ἢ ῬΘΥΒ6, ΘΟΙΏΠΊΘ 
αἀδη8 16 γϑϑίθ 46 1 Ουιθηΐ, Οἢ. π᾿ δηΐου 
Ῥοϊηῦ 168. ΟΟΥΡ5. Θηΐουπηέβ ἄδηθ 468 
Ὀϊὸγθθ, ΤηΔ18 Οἡ 68 Ρουΐθ θῇ θυ 

ἀδὴβ ὑπ ὈΙδγΘ ΘΟΠημηΠ6 απ ἰὰ 
τηοϑαπέθ ουγηϊ. ΟἹ Υ᾽ τηϑῦ 16 σου Ρ8 
δα τηοτηθηΐ αα ὍΠ 16 νϑῦ ΘΠΊΡΟΥΐΘΥ, 
εῇ φαδηα 16 σοηνοὶ οϑῦ αὐγῖνό ἂ 18 
ἴοβϑ6, Οἢ ΓΘ 16 ΘΟΥΡΒ 46 1ὰ ὈιδΓθ, οἵ 
ΟἹ 1 ΘηΐευγΘ θηνθὶορρό αδη8 16 ἀτὰρ 
Του γ6. [1.65 Ῥϑύβδῃβ αἰβθηῦ ἡὰ6 
14 Ὀϊὸλθ θιηρδσοῃθ 16 οῦρ8 46 886 τό- 
ἀΌγ6 45862 δύ δὴ μοπᾶχγοθ, 86] 0 ατι6 
Πῖθα ἃ ογάοῃπό 41} γ᾽ τοϊουγηᾶί.᾽ 
1)6 Ογεὶ βϑριϊοσο ἀρὰ Ῥαβαυρδααβ 
Αὐτῖδη. Αηδῦ. 6, 20, οὖ ῥγϑίο: Οσ- 
τὰπὴ 1. 6. δίχα. 15, Ρ. 730, οἰζαΐ Ζθου- 
ηἶαβ. Κ΄. κου Ῥουίου  γανοίς ἔν, Οϑογρία, 
Ρογϑία οἷς. νο]. 1, Ρ. 502--ὃ. 

καὶ νῦν ἡδέως ἄν μοι δοκῶ κοινωνῆ- 
σαι} Ῥ]ΠΆ]]]Ἰταιι8. οδὺ ἰοοβ αὔσοη. ό, 
ΓΙΣ Καὶ ταῦτά “μοι δοκῶ ἡδέως ἑκάτερα 
ἀκούειν ὍΣ ὅπως ἃ μὲν ἀγαθά ἐστι 

ποιῶμεν, ἃ δὲ βλαβερὰ, μὴ ποιῶμεν. 
5ΟΗΝ, 

τοῦ εὐεργετοῦντος ἀνθρώπους) Ῥοι]- 
ΡΒγαβίϊοθ αἱοῖῦ ὑθυγάτη, οἵ βίτηὰ] τϑα- 
αἰ γαθοπθπη ΟἹ ἀπίθ αἰχουῖ φιλάν- 
θρωπος ἐγενόμην. ΔΙΔΌΟΙΝ, 



ΕΠ ΕΠ ΘΑΕΥΗΙ 493 

“ὁ θρώπους. ἀλλὰ γὰρ ἤδη, ἔφη, ἐκλείπειν μοι φαίνεται ἡ 
ψυχὴ ὅθενπερ, ὡς ἔοικε, πᾶσιν ἄρχεται ἀπολείπουσα. εἴ 
τις, οὖν ὑμῶν ἢ δεξιᾶς βούλεται τῆς ἐμῆς ἅψασθαι ἢ ὄμμα 
τοὐμὸν ζῶντος ἔτι προσιδεῖν ἐθέλει, προσίτω" ὅταν δ᾽ ἐγὼ 
ἐγκαλύψωμαι, αἰτοῦμαι ὑμᾶς, ὦ παῖδε, μηδεὶς ἐτ᾽ ἀνθρώ- 

“7 πων τοὐμὸν σῶμα ἰδέτω, μηδ᾽ αὐτοὶ ὑμεῖς. Πέρσας μέντοι 
πᾶντας καὶ τοὺς συμμάχους ἐπὶ τὸ μνῆμα τοὐμὸν παρακα- 
λεῖτε, συνησθησομένους ἐμοὶ, ὅτι ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἤδη ἔσομαι, 
ὡς μηδὲν ἂν ἔτι κακὸν παθεῖν, μήτε ἢν μετὰ τοῦ θείου γένω - 
μαι μήτε ἢν μηδὲν ἔτι ὦ" ὁπόσοι δ᾽ ἂν ἔλθωσι, τούτους εὖ 
ποιήσαντες ὁπόσα ἐπ᾽ ἀνδρὶ εὐδαίμονι νομίζεται ἀποπέμ- 

48 πετε. καὶ τοῦτο, ἐφη, “μέμνησθέ μου τελευταῖον, τοὺς φί- 
λοὺς εὐεργετοῦντες καὶ τοὺς ἐχθροὺς δυνήσεσθε κολάζειν. 

καὶ χαίρετε, ὡ φίλοι παίδες, καὶ τῇ μητρὶ ἀπαγγέλλετε ὡς 

παρ᾽ ἐμοῦ" καὶ πάντες δὲ οἱ “παρόντες καὶ οἱ ἀπόντες φίλοι 
χαίρετε. ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ πάντας δεξιωσάμενος συνεκαλύ- 
ψατο καὶ οὕτως ἐτελεύτησεν. 

ἔρχεται (α. ΟΟΥ̓. 85.0.7. 
28. τε- 

κολάζεσθαι 10. 

26. περιπαθὲς ὅλαι! τὸ χωρίον 1). τὴρ. ἐκλιπεῖν Α.Ο. 
τι α. ργ. ἢ βούλεται δεξιᾶς α. 27. μετὰ---ἢν οτα. Ὁ. 
λευταῖον] ἔπος 8441. Ὦ. εὐεργετοῦντες] εὖ ποιοῦντες 1). 
ἀπαγγέλετε 10. ἐτελεύτησεν] τελευτὴ κύρου Α. τηρ. ἃ. πηρ. 

26. ἀλλὰ γὰρ] Η. 6. 564 ρΙυτα ἀ1- Ρἢεά. ς. 64. ΖΦΕΌΝ. 
ΟΘΥΘ ΡῬΓΟΒΙΌΘΟΥ : πϑῖὴ οίο. ΖΕΤΙΝ. 

ὅθενπερ] Ἦ. 6. ἃ αυἰθτι σΟΥΡΟΥΙΒ 
Ραγθυβ, ν. 6. ρβαϊῦαδ, πη 108, 
ὉΘ]15, Πηρτια, οἴο. ΖΕΤΙΝ, 

ἔοικε] ἴ71 5οϊ]ϑῦ ἔθ] 6 Ἰασθ παίιγ. 
ΖΕΌΝ. 

βούλεται---ἐθέλει) ΜΝ ΘΥΡῚ αἰταβαιιθ 
αἸδου πη θ ἢ τϑοίθ ἴϊὰ Θχρ]οδηΐῦ νϑύθ 8 
πί βούλεσθαι ἐπὶ λογικοῦ τάττεσθαι, 

θέλειν νοτο φυσικὸν 6588 ἀἸϊοδηύ. ((ὐοηΐ. 
ΜάδχΊΠηὶ Οὐοηΐεββ. γ0].2, Ρ.2 866. αἸδρὰ- 
[αἰ ]οπ τη περὶ θελήσεως οὐ ; βουλήσεως. ) 
1)ϑπιοϑίῃ. Ῥ. 24.1: Αν οἵ τε θεοὶ θέ- 
λωσι καὶ ὑμεῖς ξοάλιν δε, Εν. ΑἸς. 
281: ΛΔέξαι θέλω σοι πρὶν θανεῖν ἃ 
βούλομαι. Οὐοηΐ. 7, 2, το. Βροείθ 
ἀιδαηρσιυμξ οὔϊαιη Ἐλιβίί 8. ῬΥΟΟΘΠῚ. 
δα ΠΙοηγ5. Ρ. 67, 20: Ὡς μηδὲν εἶναι 
ὅπερ ἂν ἐμοὶ βουλητὸν, ὃ μὴ καὶ σοὶ 
ελητόν. 
μηδεὶς---ἰδέτω] Νεο ϑοοΙαίθβ νο- 

11Ὁ ΘΟΥΡῸΒ Βαπη) τηουύα τη ἰανϑΥ ἃ 
τη ]Θ] 8. ΕΤΡῸ 586 1086 αν. Ρ]αῦ. 

27. ἢν μηδὲν ἔτι ὦ) διά θηη Βθηίθη- 
απ ϑοογαύοδμῃη ἰτδοίαλ οχ Ρ]δίο ἢ] 
Δροϊορῖὶα ΟἽἴοοο 1806. ΘΟ. 1, 41. 
ΖΕΌΝ. ϑὅ8ι:ς 5. 17: Οὐδέν εἰμι ἐγὼ 
ἔτι. ϑόρῆ. ΕἸ. 244: ὋὉ μὲν θανὼν γᾶ 
τε καὶ οὐδὲν ὦν. 

τούτους εὖ ποιήσαντες  Θυεροιηηπ6 
ΒΟ]θηΐ ΘΧὨΙΘΙΙ ἢ [ᾺΠΘΥΘ ΥἹΓῚ ὈΘΔΙ!, 
(ἀθϑηθγιβ Ἔρα]ὰ8. ἔα ΌΥ 65. Ἰπουρνα- 
ἰδῖαγ. Ἐογχγίθ ἀοπᾶ οὐϊαπὶ οὖ τη ΘΓἃ 
ἀιϑυυ θα θαηῦαῦ νοσαῖβ διὰ {πηπ|8, 
ααϊθιι8 νουθαπῃ εὖ ποιεῖν γη6]}8 σ0η- 
στα. 5ΟΗΝ. 

28. ὡς παρ᾽ ἐμοῦ) [π|6]]Π1ρ6 χαίρειν. 
58] αὔθηλ πη 18 νυ Ὁ15 τηθῖὶ8. ΒΟΉΝ. 

οὕτως ἐτελεύτησεν) Ὅϊς σοΥθ. ΠΊΟΥ- 
θη ΒΆΡιγ ἀθρα γναβ, 586. δῇ 1058 
μος τπο60 6 νἱία ἀἸβοθϑβουιῦ πδπα (6- 
Ιη616 ἀαθιίαύαγ ἴῃ ἰδηΐο ΒΟΥΓΙΡ ΟΓ ΤΩ 
αἸββθῆβι. ΟἿΟΘΤΟ ααϊάθτη δχ [01Π0Π6, 
αὖ Βαρτα αϊούατη δα ας. 7, 1, γγατῃ δά 
βθρύπδρθβι πηιτη δοίαι!]8 πηι πὶ μον - 
Ὠἶ586 χα}. 1 ποϊαηιι5 Μϑογοῦ. ὁ. 14 

εἴ 
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[ΚΕΦ. Η. 
7 [ο - - 

Ὅτι μὲν δὴ καλλίστη καὶ μεγίστη τῶν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ ὴ 
Ἂ “ “-“ Ν 

Κύρου βασιλεία ἐγένετο αὐτὴ ἑαυτῇ μαρτυρεῖ. ὡρίσθη γὰρ 
Ά χά ᾿ ἊΝ... ΩΣ ΄’ ἣΝ ,, νὴ “ » 

πρὸς ἕω μέν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάττῃ, πρὸς ἄρκτον δὲ τῷ Βυ- 
ξείνῳ πόντῳ, πρὸς ἑσπέραν δὲ “Κύπρῳ καὶ Αἰγύπτῳ, πρὸς 
μεσημβρίαν δὲ Αἰθιοπίᾳ. τοσαύτη δὲ γενομένη μιᾷ γνώμῃ Τῇ 

3 

Κύρου ἐκυβερνᾶτο, καὶ ἐκεῖνός τε τοὺς ὑφ ἑαυτῷ ὥσπερ 
ἑαυτοῦ παῖδας ἐτίμα τε καὶ ἐθεράπευεν, οἵ τε ἀρχόμενοι ἴζῦ- 

ς ͵ » γ 3 4 “- » Ξ 

ρον ὡς πατέρα ἐσέβοντο. ἐπεὶ μέντοι Κῦρος ἐτελεύτησεν, 
5. ᾿ πδηβ στ ἐαθνς ἜΣ ἢ , 5 ὯΝ κ ͵ κ᾿ 

“ εὐθὺς μὲν αὐτοῦ οἱ παῖδες ἐστασίαζον, εὐθὺς δὲ πόλεις καὶ 
5, » ͵ ΄ 3, σιν, Ν “ 3 ,ὔὕ ς 5.59 ω 

ἔθνη ἀφίσταντο, πάντα δ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐτρέπετο. ὡς ὃ ἀληθῆ 
2, “ (ΟῚ Ν ΄ 

λέγω ἄρξομαι διδάσκων ἐκ τῶν θείων. οἶδα γὰρ ὅτι πρό- 
Ν ΄ ε ΄- ἴω ᾿ 5» 

τερον μὲν βασιλεὺς καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτῷ καὶ τοῖς τὰ ἔσχατα [2] 

Ι. καλλίστη καὶ μεγίστη) ἀρίστη καὶ καλλίστη 1). 
γὰρ] μὲν γὰρ Μαυτείαβ. μὲν Α.}).α. οἵ. 

κύρου] τοῦ κύρου α. 
μὲν δαί 1).1. οἵα. Α.α. 

πόντῳ ] καὶ προποντίδι καὶ ἑλλησπόντῳ δα. Ὁ. 
2. εὐθὺς μὲν] εὐθὺς Μ. 
ΘΟΥΤ., 4] δι (816) ροβύ αὐτοὶ 5. ν. 
γὰρ] ΓΝ γὰρ ἃ.Μ 

ὨδΙγαὺῦ ΠΌΤΩΙ ΟΘη ΘΒ ΠΟ δρίβ!β ΔΠΠῸ 
ΘΌΠῚ ΟὈἸ1586. ΠΠἪογοαοῦαΒ 1, 214 5611- 
ὈΠ Δ ΠῸ ᾿ΠΠΡΘῚῚ ππαρθίγιρθβιπιο Ἰῃ 
Ὀ6110 δάνθιϑβ Μαββαρβίαβ οσοϊδβατϊη 
6556; δίαιθ ἰάθη [αὐθίαν 81105. Δ] ΠΟΥ 
46 τπηοτΐθ (ὑσὶ ἰτϑάογθ. (ὐἴθβιαβ Π8Υ- 
Ταῦ θη ΟΧ νΪΠοΘ. Ρ6111586, αποὰ 
Ιη8 οἱ αὐἱάαπη δάνογϑιιβ 1)61- 
Ῥιοαθ ΡαρηδηΠ 1ΠΠΙΧου. Αἰὐιοίογο 
ιοάοτο 1. 2 οἷο ἃΠχιιβ ρϑυμΐ. 
Φοδπηθθ Μα]αῖα Ἠϊβίοσ. Ογοη. τ. 
2Ο1 τοίοσί θὰ 6 ΡΥΟΘΙΟ Πᾶν Δ] ΟἸΠῚ 
ΘΔΓΩ118 ΘΟΙΏΓΠΠΪΒΒΟῸ πὰρ 6]αρβῖιπ οὖ 
ἀοϊηιτα ΤΟΥΘΥΒΆΤΩ, 101 6586 {γπ0148- 
{ὰπ. ΖΙΌΝ. 

1. Ἐρηοραηθ ἤπης Χοπορῃοηῦὶ 
ΒΌΡΡΟΒΙ θα πη 80 8]16ηὰἃ τηϑηπ ΠΟῸῚ αα- 
θιϊαηῖου ροϑαϊῦ Ν᾽ ΑἸ οΚθηδυῖ8 ᾿ῃ Απηο- 
ταϊϊοπο δα Χϑθη. Μεοιηοσαῦ. Ρ. 2528 βαϊῦ. 
᾿γποβίϊηδο : “δ νυ]ραύα ρῥτοϑῖίαϊ 
παὖῷ ΧΘΠΟΡΠΟμπ5 Σωκράτους ἀπολογία, 
οϑῦ 1116 πος ἸΏρΡΘΗΪΟ ΟΔρΡ (411, 51 απ14 
7αάϊοο, ρῥγοιξιιδ ᾿παϊρηδα, αὉ δοάθιη 
οομῆαία, ο1 ἤποιη ΟὐὙγόρεθϊο ἀθθ6- 
Τὴ 18 οὖ δ]1ὰ αιθοήδηη, 485 να]ρο 16- 
σαηΐαν αὖ Χοπορῃοηίθα." (ὑδθ88 οἱ 
ὐρατϊηθηύα Βιι5Ρ 16] 0 15. ΠῸπ ΘαΙα]ΐ νἱν 

κῦρον Ῥοϑί ἐσέβοντο Ὀ.. 
αὐτοὶ οἱ Δ. οἱ αὐτοὶ (α.. Ρ ΠΟΙΙΒ 88} οἱ ΡΟΒΙ[5 ἃ 

ἔθνη καὶ πόλεις Ὁ. ἐτρέποντο 1). 

ερτορῖαβ. 5ΌΗΝ, [ΙἋὰἄθὰ δ᾽ αἰοκθηδ- 
Τὰ8 δα ᾿πλ{πιπὶ Ππ]8 σΑΡΙΠ15. ΠΟῊ 
ΒΟ] τη. ΔΗ ΓΟ Ϊ]ΟΙῚ τηδηῖϊ ἈΒΟΙρβουαῦ : 
“ϑρινῖα ὉΉΥ 56η..᾽ 5866 βὔϊαπῃ ἀβ Μ.: 
“ Βοάρην αἀνοίν ἤκδο δοφιμμέι ἐν, Μ78. 
Μοογηι.᾽ Ν. ρμγοίαῦ. 

ὡρίσθη γὰρ] ῬιῸ μὲν τοϑύϊαϊ] γὰρ 
εχ ΡΒΠ]ΘΙΡΏΟ οὗ Ἰδοοπο Μαγοίὶ, δἴατιθ 
στ το (ἀΑΌΥ16}}} οὐ ϑίθρμπαμπο μὲν 
ΤΌΡΟΒαΙ ροβύ ἕω, π΄ οϑύ 8, 6, 21. 
ΖΈΟΝ. Βιη]Π1πηὰ ρουνθυβιῦαβ Βα Ὀ]αΐα 
ΤΡ 8,1ὶ τ, 6, 30: 7:2. 28. ΟΝ ΕΠ ΒΩ] 
ΝΆ. 50}. Ἰηΐγα 2, ὉΌΪ μὲν γὰρ δὶς 111ὰ- 
ὑπ ΡΓῸ γὰρ, οἷ 2, 2, ὃ. 

τῷ Ἐὐξείνῳ ἘΠ ΕΗΤΙ 516. δὔϊαπη 8, 6, 
21 Εὐχίηπβ Ῥομίαβ (απίπια. ποπιὶ- 
ῃαΐαν. 5ΟΌΗΝ. 

2. οἱ παῖδες) γαΐγαμη (ὑδιι Ὀ 518. οὖ 
ΤΙ ΠΟΥῚΒ. 1ΠἸΠΉ]ΟΙ 148. παγγαῦ Ἡ γοάοίιβ 
3,30. δτιπι οδιιβαῖὴ Ε]αΐο [,6ρ΄. 2, 
Ρ- 694 5. τοροῦϊ ἃ πορ]θοία γθούα οαπ- 
σαίοηο οὐ Ἰηϑ ὰΠ!}]οη6. (ὑγγατη ΘΠ πη 
Ἰρϑβαπη γϑοῦδο ᾿ΠΒΌΠ α0]0 18 ΘΧ ρουίθιη οἵ 
Ὀ6}11618. θχρϑαϊ]οηῖθιι8 ἀβϑιάιθ ἦθ- 
απ ἢΠϊο5. θατιοδμο8β ται] 1 Υῖτι5 
ΘΠ ἢ Ϊβα 6 γϑ] 1586. Δ ΤΙΝ, Οοηΐ. 
Οἰοβῖαβ ῥθυΒ. 6. 10. 
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πεποιηκόσιν εἴτε ὅρκους ὀμόσειαν, ἠμπέδουν, εἶτε δεξιὰς 
8 δοῖεν, ἐβεβαίουν. εἰ δὲ μὴ τοιοῦτοι ἦσαν καὶ τοιαύτην 
δόξαν εἶχον, ὥσπερ οὐδὲ νῦν πιστεύει οὐδὲ εἷς ἔτι, ἐπεὶ 

ς “ χω δ λ ΄ ͵ 

ἔγνωσται ἡ ἀσέβεια αὐτῶν, οὕτως οὐδὲ τότε ἐπίστευσαν 
ΕΝ « “ Ν ’ὔ Ψ, “ Ἁ ἃ “ 

ἂν οἱ τῶν σὺν ἵζύρῳ ἀναβάντων στρατηγοί' νῦν δὲ δὴ τῇ 
΄- ζ΄ » « Ν 

πρόσθεν αὐτῶν δόξη πιστεύσαντες ἐνεχείρισαν ἑαυτοὺς, 
Ν 3 ἢ ,ὕ Ν 7 3 ’ ἣ ’ 

καὶ ἀναχθέντες πρὸς βασιλέα ἀπετμηθησαν τὰς κεφαλας. 
Ν Ἁ Ν ΄“΄ ᾽ὔ ᾿ 322) 

πολλοὶ δὲ καὶ τῶν συστρατευσαντων βαρβάρων ἄλλοι 
ς 7 » , ᾿ Χ 

«ἄλλαις πίστεσιν ἐξαπατηθέντες ἀπώλοντο. πολὺ δὲ καὶ [3] 
4 - ΟῚ , Ά Ν » ἊὉῬ 

τάδε χείρονες νῦν εἰσι. πρόσθεν μεν γαρ εἴ τις ἢ διακινδυ- 
7 Ἂν “ὃ ,ὔ Ἃ 2» Ἑ 7 

νεύσειε πρὸ βασιλέως ἢ πόλιν ἢ ἔθνος ὑποχείριον ποιή- 
ΧΌῸ ἊΨ χ Ἀ Ν ». “ «- Ὄ 

σειεν ἢ ἄλλο τι καλὸν ἢ ἀγαθὸν αὐτῷ διαπράξειεν, οὗτοι 
5 ε 7’ - ἃ Ὑ σ“ ΄ὔ 

ἦσαν οἱ τιμώμενοι" νῦν δὲ καὶ ἣν τις ὥσπερ Μιθριδάτης 
τὸν πατέρα ᾿Αριοβαρζάνην προδοὺς, καὶ ἦν τις ὥσπερ 
“Ῥεομίθρης τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς τῶν φίλων 
παῖδας ὁμήρους παρὰ τῷ Αἰγυπτίῳ ἐγκαταλιπὼν καὶ τοὺς 

[ΔΡὺ] ὁ “ὀμόσαιεν. ἠμπέδουν] ἐνεπέδουν 10. 4. εἶχον] ροβύ Ποο οὐδ᾽ ἂν 
εἷς αὐτοῖς ἐπίστευεν δῇ. Ὁ6Ῥ.Μ. τπῃιρ. οὐδὲ εἷς] οὐδεὶς Ὁ. ἂν οἵη. Α.Ε. 
δὴ οἴη. ἃ. ἐνεχείρησαν 1). ΡὈΓ. ἐπετμ. α. 4. πολὺ] πολλοὶ α. 
τηρ᾽. διακινδυνεύειε Α. καλὸν ἢ ἀγαθὸν] τπνογῦ Ὁ. ἤν] ἄν 
ὥσπερ---ἤν τις Δ6 4, 1)... οἵ ἸΙΌΘΓ ΒνοαΘῖ, Ροβαθγαίαθθ ὅ θρῃ. Ἰῃ πῶ: νῦν δὲ 
ἄν τις, ὥσπερ μ. τὸν π. ἀ. προδοὺς, καὶ ὥσπερ λεομ.; εἴ νογῦϊ (Δ ΌΓΙ611π8, οαα. Δ... 
ῥεομίθρης]) ῥωμίθρης ΔΑ.(.Μ. λεομίθρης 10. αἰγυπτίων α. ἐγκαταλει- 

ὺν 10. τῶν 

ἠμπέδουν] Εδιάθιη [ΟΡΠΊᾶ 3, 1, 21 
51η6 νὰγ. 50ὍΗΝ, 

δεξιὰς δοῖεν] Ν΄. δα 4, 2,7. ΖΕΌΝ, 
3: ἐπίστευσαν) Υ. ΑΠΔ5. ἃ. 6. «. 

Γϑ[οΥ τη ρυο Ἰαϊῦ ΤΘΡῚ Ρογβασιη. Αο- 
ΟΟΓΑ 5. ἸΘΊΓΥ ΘΟρΡΠΟΒΟΘΙ6. Ἰἰσοῦ ΘΧ 
Χοπορποπίθ. ]οαοσιιθ ἤδθο παΊγϑΐ 
580 ΟἹ]. 104, 3. Ροβίαιδπη ἢϑθς 116 15 

σὺν Κύρῳ ] τῷ νεωτέρῳ αἀάοη- 
ἄστη [Γαἶβ86 τοῖα τποπαὶϊν ΗδίηΔοτ. 
5ΟΗΝ. 
4. ̓Αριοβαρζάνην] ΠθϑιοαοΙαϑ 15; 90: 

ταν ορζύνης μὲν ὁ τῆς Φρυγίας σατρά- 
πης, ὃς καὶ Μιθριδάτου τελευτήσαντος 
τῆς τούτου βασιλείας κεκυριευκὼς ἦν. 
5. τἸρῖν ΑὐἹοῦδγζαηθβ ρα] ΜΙ 11:- 
αἰδῇ! βισοθβϑιῦ ἴῃ ΡὨγυρία γορηδηΐ!: 
σοηΐχα Χοπορποηῦ5 ΜΙ νἀ δῦθβ ἢ]1π18 
δϑύ ἢ} 8 δ] υαδάθπι ΑΥἹΟ Δ Ζα 18, αΘΙὴ 
ΡΓΟΘΙαΙ τορὶ Ῥεγβασπη. ΜΙΡΟΥ 68- 
Βε!ησίυτη ΧΟΠΟΡΏΟΠΔΒ Ἰοοση ΠΟῚ 
ἈΠΏΟΓαΒΒΘ; ΘΟ Τη8ρῚ5 46 ΒΠΘΟΥΙΓὮΓΘ 
τ θτϊπογαῦ Πα]τ5 1οοἱ : ἀ6 αὰοὸ ΠΙοάο- 
ΤΊΙΒ 6. 92, ἴῃ δδάρθῃ τ 6] 0 ὴ 6 βαΐγα- 
ῬΑΓΙΠῚ ὨδΥΤαύ τ ]ΒΒ1 1 ἃ ΠΟΠΪΓΔΙΒ δα 
ΤῈρῈ ΠῚ ἤὐσγρῇ! Δο τη, ἃ 00 δο- 
σθρία τηᾶσηᾶ ρθοιηΐα ἀυσθ8 οοηἤἾι- 

8 ΧοΟπορμποηΐίθ ἰτααϊΐω 6886. ορογίοί, 
αθθη σα]ρὸ ΔΠΠΟ ΡὈΥπ|0 0)]. 1Οβ; 
τπουατη νψοϊπηΐ. ΨΥ. αθ6 αἸδβραΐαν! 
46. ΔΠΠ15 ΧΘπορΠοΟη 18 ἴῃ Ργϑοῖ. δᾶ 
Ηϊβῦ. ατ. [Ν. δὰ ψιατη )]ΟρΘῊΪ8 
ΑΠΔΌΔΒΙ ΡΥΦΟΙ Ἰββδ Ρ. χχὶν. 19)6- 
ἰδτηθη ἃ Μιζηναΐθ ΑὐἹΟθΑγΖα 5. ἢ]10Ὸ 
Ἰηςογθυηΐιη Πϑυγαῦ (ΟΓΠ6]115. ΝΟΡΟΒ 
6. 1ο. 1)6 ΑἸἹΟΌΔΥΖᾶηθ ν. Χϑηορῇ. 
ΠΡΟΣ τ, 2.75. 87 1.28: οἵ 86] 7,1; 27 
δηηοί. πιο ρεϑυηοτθ οὐδ νἱάθ- 
ἴΥ Ἰοοὰβ Αὐ]βίοίθ!β Ρο]ῦ. 5, το. 
Ξ5ΟΗΝ, 

Ῥεομίθρης] 1ΐα ῥγεοῖου ΑΥΤΙΔΠ ΤΩ 
ἈΥΒ])Σ Ἐν 2 ΤΑ 5.12. τὰς ἴθ᾽; 55.:18, ν᾿» 
Ὀοάοτιβ 17, 19, 34; 'Ρεωμίθρης τῇ 
02, 101 ἹΡεομίθρης 501ΊΡ81. 

Αἰγυπτίῳ) ΚΝ. δῇ τ,1,4. ΖΕΌΝ, 

ΒΓ 2 
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μεγίστους ὅρκους παραβὰς βασιλεῖ δόξῃ Τι σύμφορον 
ποιῆσαι, οὗτοί εἰσιν οἱ ταῖς μεγίσταις τιμαῖς “γεραιρόμενοι. 

ταῦτα οὖν ὁρῶντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ πάντες ἐπὶ τὸ ἀσεβὲς 
ἊΝ Ψ [ᾳ Ἀν Ἁ ΕΥ ΄ 

καὶ τὸ ἄδικον τετραμμένοι εἰσίν: ὁποῖοί τινες γὰρ ἂν οἱ 
Ζ 3. ων ς » Χ Ν Ν 

προστάται ὦσι, τοιοῦτοι καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτοὺς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
7 7 Ἁ σι ΩΝ 4 Ψ 

γίγνονται. ἀθεμιστοτεροι δὴ νῦν ἢ πρόσθεν ταύτῃ γεγέ- 
5 Χ , “ 9 ᾽ » Ν 

ὄόνηνται. εἴς γε μὴν χρήματα τῇδε ἀδικώτεροι: οὐ γὰρ 
“ Ν Ἂν « Μ 3 5. 5Ὰ Ν 5 Χ » 

μόνον τοὺς πολλὰ ἡμαρτηκότας, ἀλλ᾽ δὴ τοὺς οὐδὲν ἡδι- 
΄ ΄ Ε ’ Ἂς ΣῸΝ ,ὔ 

κηκότας συλλαμβάνοντες ἀναγκάζουσι πρὸς οὐδὲν δίκαιον 
“ Υ͂ Ν Ὁ ς Ν 32 

χρήματα ἀποτίνειν: ὥστε οὐδὲν ἧττον οἱ πολλὰ ἔχειν δο- 
΄- “ Ν 3 ΄ ΄-“ -“ 

κοῦντες τῶν πολλὰ ἠδικηκότων φοβοῦνται" καὶ εἰς χεῖρας 
ΣῸΡ ῸὌ 327 -“ “ 5. 5. 7 5 ΄ 

οὐδ᾽ οὗτοι ἐθέλουσι τοῖς κρείττοσιν ἰέναι. οὐδὲ γε ἀθροίζε- 
ἢ σθαι εἰς βασιλικὴν στρατιὰν θαρροῦσι. τοιγαροῦν ὅστις 
ἂν πολεμῇ αὐτοῖς, πᾶσιν ἔξεστι ἐ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῶν ἀνα- 
στρέφεσθαι: ἄνευ μάχης ὅπως ἂν βούλωνται διὰ τὴν ἐκεί- 

Ν Ἁ δΝ Ω 7 Ν Χ » ", 3 Α 

νῶν περὶ μὲν θεοὺς ἀσέβειαν, περὶ δὲ ἀνθρώπους ἀδικίαν. 
Ἂ Ἁ ΄- 7] “ Ν Ψ “ “ΔΟὄ Ν 

αἱ μὲν δὴ γνῶμαι ταύτῃ τῷ παντὶ χείρους νῦν ἢ τὸ πα- 
Ν ἴω 

λαιὸν αὐτῶν. 
« λ »ῸΝ “- Υ, » “ “ ΄ 

Ὡς δὲ οὐδὲ τῶν σωμάτων ἐπιμέλονται ὥσπερ πρόσθεν, 
νῦν αὖ τοῦτο διηγήσομαι. νόμιμον γὰρ δὴ ἣν αὐτοῖς μήτε 
πτύειν μήτε ἀπομύττεσθαι. δῆλον δὲ ὅτι ταῦτα οὐ τοῦ ἐν 
τῷ σώματι ὑγροῦ φειδόμενοι ἐνόμισαν, ἀλλὰ βουλόμενοι 

Λ ΝΠ} “- “ “ 

διὰ πόνων καὶ ἱδρῶτος τὰ σώματα στερεοῦσθαι. νῦν δὲ τὸ 

παραβὰς] ὁ ὀμόσας παρὰ 1). ὀμόσας καὶ παραβὰς, ἵνα βασιλεῖ Ἡ. 
ὡς ἐπὶ Ὁ. τὸ ἄδικον] ἄδικον σ. Μ. ὡς οτι. Δ. Ὁ. ααα. Ὠ.Μ. 
ῬΙῸ 6ἴ880 δὲ νῦν 8]. ΠῚ. μὲν οὖν Β. ἀθ. μὲν γὰρ δὴ νῦν 1). 

α 

6. μὴν] μὴν δὴ 
1. 
ν 

Α.α. ἤδη] ἤδη καὶ 1). ἀποτείνειν Α.1). οὐδ᾽). καὶ οὐδ᾽ Α. ἅθρ. 
στρατιὰν δία ΖΙιΙ5 [μοχ. Χρη. ν. Στρατεία. [ΔΒ] στρατείαν. "μέν ἹἙ 
8]. τη. θεοὺς] τοὺς θεοὺς (.Μ. ταυτὶ Α.1.. ΠΟΥ. 8. ὥσπερ] ὡς 
α.Μ. αὖ] αὐτὸ 10. πτύειν] ἀποπτύειν 1). Ὦϊο οὐ ᾿ηἴτἃ. ἱδρώτων (ἃ 

5. ὁποῖοι) Κ΄. 8,1,8. ΖΕΌΝ. 
ἀθεμιστότεροι) ᾿ογτηδιη 1, ύ, 6 ΒιὉ- 

Ἰαύαπαι ᾿ϊς ἀρποβοῖύ σταχητηδύ. 6 ΚΕ ΚΟῚῚ 
Απβθοά. ρΡ. 253, 6. ΝΊΒ1 ἢϊς αυοαὰθ 
ἸΠαύα Δ Ὁ ΠὈγαγ115, αὖ ρα Ποτγοῦο- 
ΤΩ. 

6. οὐδ᾽ οὗτοι] ιν] 65. ΠΟῚ ΠΊΔΡῚΒ 
αὐλὴ τη8]6 01. ΑἸΙΟΥ ἢἰς ἀἸο] εἰς 
χεῖρας ἰέναι πᾶ 23, ααϊν18 βθηζδί 
ΘΔ ΠῚ ΠΟῸΠ Δατηοηϊί5 ἰΙοσο ΔΠδὮ. 1, 2, 
2ύ, αὔἱ (6 τορϑ (Ἰ]Ἰοαπὶ οϑὲ ὁ δ᾽ οὔτε 
πρότερον οὐδενί πω κρείττονι ἑαυτοῦ 
εἰς χεῖρας ἐλθεῖν ἔφη οὔτε τότε Κύρῳ 
ἰέναι ἤθελε. 

βασιλικὴν στρατιὰν) ΛΔ}. 3. Ἐς 
᾿Εμβαλεῖν ποτε εἰς αὐτοὺς βασιλικὴν 
στρατιάν" οὖ 4110] στράτευμα. (ὐείθ- 
ΤΌΙΠΩ Τη8]16 ἤδος οατὰ ΡΥΘΘΟΘ θη 10 115 
Ἰαπροθδπίτιγ, ἃ αα] 115 ΒΘΡΑΓΑΥῚ ραποίο 
δηΐθ οὐδέ γε ρμοΒΙίο, αὖ 24; ὃ, 7. 20. 

ἀναστρέφεσθαι----ὅπως ἂν βούλωνται 
Ηφο ἰδηαιιδηι πἰπηϊα ποίαν! Βϑοκίιιϑ 
1)6 ρυορδὈ" ταῦθ οὐἹοα 1. [1Ρ8. 1822, 
Ρ.11. δάθιῃ ἴθι 8. 21. 

8. ἱδρῶτος  (οηΐ. βιιρτα 1, 2, τύ, οἱ 
8, 1, 42. Ρ]υτ. ἱδρῶτες ξηροὶ ΡΙα- 
[0Π185 ΠΟ ατο Ρ. 220 Οὐ, 4ὰϊ ᾿ρϑὶ ἢ. 1. 
πη 6 ]]Πραηΐαν, ΘΟῊΝ, 

[4] 

[4] 
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Ἁ Χ 7 δ ὦ 7] "ὕ ΄ Ν 35. 

μὲν μὴ πτύειν μηδὲ ἀπομύττεσθαι ἔτι διαμένει, τὸ ὃ ἐκπο- 
ο νεῖν οὐδαμοῦ ἐπιτηδεύεται. καὶ μὴν πρόσθεν μὲν ἣν αὐτοῖς 
μονοσιτεῖν νόμιμον, ὅπως ὅλῃ τῇ ἡμέρᾳ χρῷντο καὶ εἰς τὰς 
πράξεις. καὶ εἰς τὸ διαπονείσθαι" νῦν γε μὴν τὸ μὲν μονο- 
σιτεῖν ἔτι διαμένει, ἀρχόμενοι δὲ τοῦ σίτου ἡνίκαπερ οἱ 
πρῳαίτατα ἀριστῶντες μέχρι τούτου ἐσθίοντες καὶ πίνοντες 
διάγουσιν ἔστεπερ οἱ ὀψιαίτατα κοιμώμενοι. 

ἮΝν δ᾽ αὐτοῖς νόμιμον μηδὲ προχοΐδας εἰσφέρεσθαι εἰς [6] 
τὰ συμπόσια, δῆλον ὅ ὅτι νομίζοντες τὸ μὴ ὑπερπίνειν ἧττον 
ἂν καὶ σώματα καὶ γνώμας σφάλλειν: νῦν δὲ τὸ μὲν μὴ 
εἰσφέρεσθαι ἔτι αὖ διαμένει, τοσοῦτον δὲ πίνουσιν ὥστε 
ἀντὶ τοῦ εἰσφέρειν αὐτοὶ ἐκφέρονται, ἐπειδὰν μηκέτι δύ- 
νωνται ὀρθούμενοι ἐξιέναι. 

᾿Αλλὰ μὴν κἀκεῖνο ἦν αὐτοῖς ἐπιχώριον τὸ μεταξὺ πο- 
ρευομένους μήτε ἐσθίειν μήτε πίνειν μήτε τῶν διὰ ταῦτα 
ἀναγκαίων μηδὲν ποιοῦντας φανεροὺς εἰναι" νῦν δ᾽ αὖ τὸ 
μὲν τούτων ἀπέχεσθαι ἔτι διαμένει, τὰς μέντοι πορείας 
οὕτω βραχείας ποιοῦνται ὡς μηδέν᾽ ἂν ἔτι θαυμάσαι τὸ 
ἀπέχεσθαι τῶν ἀναγκαίων. 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ ἐπὶ θήραν πρόσθεν μὲν τοσαυτάκις ἐξῆ- 
σαν ὥστε ἀρκεῖν αὐτοῖς τε καὶ ἵπποις γυμνάσια τὰς θήρας" 

10 

11 

12 
[7] 

τὸ οἵη. ἢ. τὸ δ᾽ ἐκπονεῖν [). τὸ δὲ πονεῖν Α.ἃ. 9. καὶ εἰς τὰς] εἰς τὰς Ὠ. 
περ] μὲν Ὦ. Αγ] πρωιαίτατα. ἔστε] ἔσγε Α.α. ἔστε Ὁ. 1Ο. μη- 
δὲ] μὴ Αἴεη. τ, Ρ. 406 (Ὁ, οἰΐαη8 ἦν δὲ---ἐξιέναι. ἐκφέρεσθαι Α.α.Μ. 
τὸ συμπόσιον ΑἴΠΘη. οοά. [μ80}. τὸ] τῷ Α.α. μὲν οὔῃ. Α.Ὁα. δια- 

- μένει] καταμένει 1). ΑΙΠ6η. 11. φανερὸν Α. μηδέν᾽ ΘίορΠΔΠ185, 
μηδὲν Ὁ. μηδ᾽ Α.α. 
τοῖς 1)., υἱ 22. 

12. ΓΔὈΌΥῚ ἐξήεσαν ἢϊς οὗ 1η 8. αὐτοῖς τε] καὶ αὐ- 

μονοσιτεῖν) 6 μονοσιτίᾳ ῬΕΥΒΑΥαΤΩ Ὁ0] ΟἸηϊβϑιτη κύλικας ἴῃ Ὁ. 
ἸΟΟΟΒ 1, 2, 11, δ 8,1, 44, ὰς ΟΠ 
ῬΘΥΠΙΠΟΓΘ τοοΐθ δαπιομαὶ ΕἸΒΟΉΘΓ ΙΒ, 
41] νοσθπὶ Μαερδουθοπῦβ ΑΒαογιίε 
δραα Ηεοτγοάοίατῃ 7. 120, σοτηραγανῇ, 
ὉΠ66 1Π{6]]Πο] τὰ Χογχθη, δ Ηγ- 
βίαβριβ ΠΠΠαη, αυοί! 16 ἰδηΐιτη οο- 
8556, ΠΟ ΡΓΑΠΑΊ888. Οοηΐ. οἰϊδτη 
ΒΓΒΒΟΠΙ Βδρτι. 6 8. 1, 85; 2, 196. 
5ΟΗΝ. Μονοσιτεῖν οχ ΑἸΘχΧΙα6 εὐ Ρ]Α- 
ἴομα (ὐοτηΐϊοο τί Αἴηθη. 2, Ρ. 47 
Ο, . βιὺ οἰϊδπιη δρυὰ ἩΙΡροοτα- 
ἴθ. 

οἱ ὀψ. κοιμώμενοι βαηΐ αὶ ἀΘ οοηδ 
ΒΕΓ ΟἸΠΠΙΙΤη ἰδ Γ]551Π16. ΟΗΝ. 

1Ο. προχοΐδας] ΑΙΠΘη. 1. ο. : Ξενο- 
φῶν προχοΐδας τινὰς λέγει ἐὔλεκα 

ἦν αὐτοῖς νόμιμον---νομίζοντες 1 ΓΏπο. 
7: 42: Τοῖς Συρακοσίοις κατάπληξις 
οὐκ ὀλίγη ἐγένετο --- ὁρῶντες ---. 0]: 
Πολλὴ ἡ παρακέλευσις καὶ βοὴ---ἐγί- 
γνετο τοῖς μὲν ᾿Αθηναίοις βιάζεσθαί τε 
τὸν ἔκπλουν ἐπιβοῶντες---. 701 Ἰοσο5 
51Π11165 5, 26; 6, 24 σοηΐογί Π᾽.Ἰκοτιι8. 
νυ ΔΘ Ὺ; 55.8 

εἰσφέρειν 51 εδϑεύ εἰσφέρεσθαι (απιοά 
ἸΠ1Π|Ὸ ΒΘΟΙΟΏΪΒ 56ηθϑιι 1661] νοΓΌ] 
Ροϑιθιιμη Π1ς ΡᾶΒΒΙν1 ἀθθογοῖ δοοΙρὶ 
ῬΓΟΡΙΘΙ βθαιθηβ ἐκφέρεσθαι ΟΡΡΟΒΙ- 
ὕπτὴ) ΔΗ Π65605 βα]ΐθη σαίο σ0η- 
βίαγϑί τη6 115. 56 α Ἰοσιβ 1058 {{ἸΡΊ 15. 
δατηοάμπτη γίβαβ οϑῦ ΕἸΒΟΠΘΙΌ, ἸΏ5815115 
Ηεἰϊπάοτῆο. ΞΟΗΝ. 
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9 7] « Χ ς Ν 5 ω ἴγ 

ἐπεὶ δὲ ᾿Αρταξέρξης ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἥττους 
ω " 2 ΄ὔ 3 ὔ ε Ψ, 5 ἮΝ -" 

τοῦ οἴνου ἐγένοντο, οὐκέτι ὁμοίως οὔτ᾽ αὐτοὶ ἐξῆσαν οὔτε 
Ἁ ΕΣ 3 σ΄. 3. ἃς Ἃ, 7 ᾿ 2 

τοὺς ἄλλους ἐξῆγον ἐπὶ τὰς θήρας" ἀλλὰ καὶ εἴ τινες φι- 
7 ΄ Ἂ σ΄ ἣν ξ σ΄ Ν 

λόπονοι γενόμενοι σὺν τοῖς περὶ αὐτοὺς ἱππεῦσι θαμὰ θη- 
΄“ ΄“΄ 3 ἴω “ 53 «ες «ς 

ρῷεν, φθονοῦντες αὐτοῖς δῆλοι ἦσαν καὶ ὡς βελτίονας αὑ- 

τῶν ἐμίσουν. 
5 ΄ Ἶ Χ "Ξ Ν ᾿ 7 δ. Ἃν ἘΞ 
Αλλά τοι καὶ τοὺς παῖδας τὸ μὲν παιδεύεσθαι ἐπὶ ταῖς 

,ὔ 7 Ψν Ν 7ὔ Χ Χ ’, 

θύραις ἔτι διαμένει: τὸ μέντοι τὰ ἱππικὰ μανθάνειν καὶ 
“- 3 ’, Ν δὰ δον 5... “ Ἃ 5» , 

μελετᾶν ἀπέσβηκε διὰ τὸ μὴ ἰέναι ὅπου ἂν ἀποφαινόμενοι 
5 ΄- “ ΄ ΄“- 7 5 “- ᾿ᾳ 

εὐδοκιμοῖεν καὶ ὅτι γε οἱ παῖδες ἀκούοντες ἐκεῖ πρόσθεν 
Ν έ » Ν 5 , ΄ ἤ 

τὰς δίκας δικαίως δικαζομένας ἐδόκουν μανθάνειν δικαιότη.-- 
΄σι ᾽, ’ὔὕ ΄“΄ ἢ ἴω 

τα, καὶ τοῦτο παντάπασιν ἀνέστραπται σαφῶς γὰρ ὁρῶσι 
“ «ς Γ ΓΝ “ ἴω 3 Ἂ τς ἴω 

14 νικῶντας ὁπότεροι ἂν πλεῖον διδῶσιν. ἀλλὰ καὶ τῶν φυο- 
’ὔ “ “ Ν Ὡ ε - ΄ Ν 

μένων ἐκ τῆς γῆς τὰς δυνάμεις οἱ παῖδες προσθεν μὲν 
ἐμάνθανον, ὅ ῖς μὲν ὠφελί ᾿ ον δὲ βλ μ ον, ὅπως τοῖς μεν ωῷ ἰμοις χρῷντο, τῶν δὲ βλα- 

“ 5 4 σι δι τ ΄“- ’, 

βερῶν ἀπέχοιντο᾽ νῦν δὲ ἐοίκασι ταῦτα διδασκομένοις, 

19 

ἀρτοξ. Α. (μοη Β.) οἵ 4αἱὶ α 5. ν. ἃ]. τη. ἃ. ὁ βασιλεὺς οτῃ. }}. εἴ 
9.Ε.Η. οἵ γενόμενοι] γένοιντο Π᾿ σὺν Η. καὶ σὺν Α.}).α. 
αὑτοὺς] αὐτοὺς Α.(α. ἑαυτοῦ }. ἱππεῦσι θαμὰ θηρῷεν] ἱππεῦσι μαρτυρῶεν 
Α. οἵ ρυ. ἃ., ἴὴ 400 8]. τη. ἅ ΒΌΡΘΥ μ, οἱ α ἴδοις ὃχ ἀρ, ἀοηίαμο, θη εχ τυ, 8β6ἃ 
το] ααϊ ἀπὸ ραποῖία ϑΌρΘΓυ. ἱππεῦσι μα θηρῶεν Ϊ,. ἱππεῦσιν ἅμα θηρῶεν 1). 
αὑτῶν] αὐτῶν Ἁ. (α. ἑαυτῶν Ὁ). 13. ἀλλά τοι] ἀλλὰ 19). θήρ αις Α. 
μεντοι] μέντοι ἔτι 1). ἰέναι εἶναι Ὁ. εὐδοκιμοῖεν εὐδόκιμοι εἷ εἶ 5. οὐ Ὁ. 
πρόσθε ΔΑ. δικαιότατα 1). διδῶσιν 1). διαδῶσιν Α.Ὁ. 14. τῆς 
οτῃ. 1). διδασκόμενοι 1). 

12.᾿ Αρταξέρξης ογτηδ᾽ Ἀρτοξέρξης 
ὨΆ]] τη δϑύ νθϑιρίατη τη 1 γ]5 Η δι. υ., 
ἴῃ ΑΠδθδΒ1 ϑίθρμδηινβ [δηθ πη 1Π 51}18 
Ῥδβ81 ἱπνθηογαῦ, αὖ αἸΧΙ πη Δα 1,1,1, 
Π66 τηϊητι5 πα ππύ τ] Ηδτγοαοῦ οἱ 
ΤΟΥ Ια15, πο ἰΐθι Π)]ΟαΟΥ] οἵ [.8- 
ὉἸΠοΟΥΆΤΩ, ἀρ 405 Π]]π| οϑύ νϑϑῦ]- 
Θιατη [ΟΥΠδ6 ΡΟΥ ὁ. αὖ ΡΙῸ401115 510 
ΘΟ νγορ Πδοιβοι] δα Πεγοάαοίμμη 86η- 
το ηῖ18, ο 1Πδύτη 6856 δ γϑοθη! ον 5 
ἄρτος οορὶταηῦθα8. Νά ᾿Αρτοξέρ- 
ἕης. αὐοα 6886. Ρϑυῃιθοῦαν 1π τηδ- 
ΤΟΥ Ῥάτο ἀρὰ Βοροκῇ. ὕοτρ. [η- 
ΒΟΥ, ΨῸ]. 2, Ρ. 202, 80, [ογίαββθ δϑί 
ΟΠ τϑοΐθ Ἰθοΐαπη, απ ᾿Αρταξέρξευς 
ἴ6 1 810 10 ΙΏΒ0Υ. Μυ]Άβθη81 Αὐ αχϑυχὶ 
ΜηθιηΟΩΙ Φα08}1 1014. ρΡ. 468, ῃ. 
26οΙ, ὁ, ἃ, 6. Οποᾶ 51] 68ΐ, πα Ρ]υ- 
ΤΆΤῸΠΟ αυϊάθπι οὐ ϑαθα] 8 το]η- 
ἀαθπάμτῃ ο. 

ἥττους τοῦ οἴνου ἐγένοντο] (οηΐ. 
Ηρφγοᾶοῦ. 1, 1232, 4 Ῥϑυβὶβ ἀἸ 668, 

οἴνῳ δὲ κάρτα προσκέαται, ἨΘΓΔΟ]Ι65 
Οὐμπ. 8ρ. Αἴπθη. 4, Ρ. 145 Ὁ, ΡΙαϊ. 
Ατίαχ. ο. 6. ΗΤΌΗ. 

θαμὰ] ος ροίϊι8 Δαάνουθιο οραβ 
δϑύ συ Βα ρούνδοιο οὕ ρθύνθῦβθ 60]- 
Ἰοοαΐο ἅμα, ο}8 ῥυ οι 5] Όδτα 
ϑιαβρθούαχη ἰδοιαηΐ ΠΥ] ΟΡ ΓΗ. 

12. τοὺς παῖδας  ΟἸηηϊὰ 4116 ΑΠΔΌ. 
τθριϑ: 

ἀποφαινόμενοι] ἴ. η. ἐπιδεικνύμενοι. 
δικαιότητα] δάθιη. ἴογτηα ΑπδΌ. 

2, 6, 26, οἷ Δ]ϊχιοίίθβ ἂρ Ρ]α- 
ΟΏΘΙΗ. 

14. δυνάμεις  1)6 νι 5. Ποὺ τα 
βῖνθ τηθα σα θης15 αἸϊούθπιμη ἀοίθηαιί 
ΔΑπίαῖι. ΘΚ. Ρ. ο1, 1 Θχθιρὶο ἹἸῚ- 
τηοϑύγαι! (ὐοτη οὶ ΤΘΟθ ΠΟΥ 185, σα 6ο- 
ἢ ΓΑΒ οὐ ΔΠΠΟσαὰ. ὨΪΏ1]0 ΤΠ Θ]]ΟΥ 1 Πὶ 
τοϑύϊπιη δοσθάπηΐ δχθϑιρὶα δα δίορμδ- 
Π11Π| ΤηθΙηογαΐίδ. 

σι Ὁ., Ηἰβι. αν. 6, διδασκομένοις 
4, 8: ᾿Βοίκατε ἡδόμενοι. ΑΗΔΡ. 3, 5 
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΄σι “ » “- “- , Ἂ 

ὕπως ὅτι πλεῖστα κακοποιῶσιν᾽ οὐδαμοῦ γοῦν πλείους ἢ 
᾽ “-“ ὕ 5 » ,, Ἔ ἯὩ 7 ς Ν 

ἐκεῖ οὔτ᾽ ἀποθνήσκουσιν οὔτε διαφθείρονται ὑπὸ φαρ- 
» 

μάκων. 
᾽ κ ᾿ ͵, . ᾿Ξ ἄς νὰ , 
Αλλὰ μὴν καὶ θρυπτικώτεροι πολὺ νῦν ἢ ἐπὶ Ἰζυρου [8] 

᾿ Ν 2) ΄“ “- ΄ «ΝΒ 

εἰσί. τότε μὲν γὰρ ἔτι τῇ ἐκ Περσῶν παιδείᾳ καὶ ἐγκρα- 
7 5» “-“ ΄ οἢ γ “- ἈΝ ᾧ , Ν ΄“- δὲ 

τείᾳ ἐχρῶντο, τῇ δὲ Μηδων στολῇ καὶ αβροτητι νῦν δὲ 
Ἂν Ἧ ΄- ΄- 7 

τὴν μὲν ἐκ Περσῶν καρτερίαν περιορῶσιν ἀποσβεννυμένην, 
δ Χ “- ΄ ΄ ὰ , Χ 

τιότὴν δὲ τῶν Μήδων μαλακίαν διασώζονται. σαφηνίσαι δε 
7 Ν 7 “σι 7 ἈΝ “ Ἁ 

βούλομαι καὶ τὴν θρύψιν αὐτῶν. ἐκείνοις γὰρ πρῶτον μέν 
Ν ᾽ ὰ ΄- ΄“- « , » ᾽ 

τὰς εὐνὰς οὐ μόνον ἀρκεῖ μαλακῶς ὑποστόρνυσθαι, ἀλλ 
ΕΙΣ Ν “-“ “- Χ ἍἍ 3» ὡΐδ 7] 4 

ἤδη καὶ τῶν κλινῶν τοὺς πόδας ἐπὶ δαπίδων τιθέασιν, 
ὅπως μὴ ἀντερείδῃ τὸ δάπεδον, ἀλλ᾽ ὑπείκωσιν αἱ δάπιδες. 
καὶ μὴν τὰ πεττόμενα ἐπὶ τράπεζαν ὅ ὅσα τε πρόσθεν εὕ- 
ρητο, οὐδὲν αὐτῶν ἀφήρηται, ἄλλα τε ἀεὶ καινὰ ἐπιμηχα- 

΄Ὰ 7 , Ν Ν » 

νῶνται' καὶ ὄψα γε ὡσαύτως" καὶ γὰρ καινοποιητὰς ἀμ- 
ὰ ,ὔ ’ὔ Ν Χ Ἄς τ ἊΣ “ 

17 φοτέρων τούτων κέκτηνται. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τῷ χειμῶνι [9] 
͵ ἊΝ ΄- , ω ω ϑ 

οὐ μόνον κεφαλὴν καὶ σῶμα καὶ πόδας ἀρκεῖ αὐτοῖς ἐσκε- 
᾿ ἣς Ἃ 3 “- - 7 

πασθαι, ἀλλὰ καὶ περὶ ἄκραις ταῖς χερσὶ χειρίδας δασείας 

ὦν 

γοῦν] οὖν 10. [5. θρυπτικώτερον 1). πολὺ νῦν] γε νῦν πολὺ Ὁ. 
ἐχρῶντο ἔτι τότε τῇ ἐκ Περσῶν παιδείᾳ---τΤΊ. ̓ παρεστᾶσι οἰίαῦ ΑἸΠ ΘΗ. 12, Ρ. 515 
Α--Ο. τό. μὲν---ἀρκεῖ] μὲν οὐκέτι τὰς εὐνὰς μόνον ἤρκει 1). οἴ 4] ἀρκεῖ 
Αἴπθη. ὕὑποστόρνυσθαι Α. Αἴποη. ὑποστρόνυσθαι (ἃ. ὑπεστορνύσθαι ἴ). δα- 
πίδων Ἡ.Ν, ταπίδων 1). ΑἰΠθη. ταπήδων ΔΑ. ταπήτων α.Μ. δάπιδες Α.α. 
τάπιδες 1). ΑἴΠΘη., πὶ ἀοὶπάδ πρότερον, οὗ καινὰ ἀεί. 17. μὴν οἴη. Α.Β. 
ΑτἴΒθπθι, ποη Β. σώματα 1). 
περὶ τἀ. Ὁ. Αἰπδη. οἵη. Α.6. 

ΤΟ ὙΠΟ 

12: Ὅμοιοι ἦσαν θαυμάζοντες. ΞΟΗΝ. 
Με]οσεβ θαυμάζειν. Μ΄. ρτϑοίαί. δὰ 
Ῥαιιβδη. Ρ. Χχχχὶ. 

διαφθείρονται] Αδογίι, ρογοιμιί. 
ϑίθρῃ. 1165. ν. Διαφθείρω. 

5. θρυπτικώτεροι͵ 1)6 Ἰαιχιι ΡεοΓβᾶ- 
ΤΌΤ ΙΠΒ58η0 ν. Χοϑη. Αρδβ. 9, ΡΙ]αί. 
ΑΙΟχ. ο. 2ο, Αἴπεη. ρ. όο7 5. ΖΕΌΝ. 
Μιγο πο ρυρηϑηύ οτἰιπὶ Χρη. 1, 3, 2 
Τρυφερὸς δἀπίοῃη οἴ τρυφὴ ἀϊοαπὶ Αὖ- 
[16], ΠΟῚ θρυπτικὸς εἴ θρύψις, αἴ 8. τό. 
βορὰ αὐγασηα]θ [τθαπθηΐδης τθοθη- 
ΓΠΟΥΘΒ. 

τῇ Μήδων στολῇ) Ν.'. 8, 
ΠΎΡΤΕ 

τό. οὐ μόνον ἀρκεῖ) Ηϊϑί. αΥ. 5, 2, 
21: Καὶ οὐ μόνον ταῦτ᾽ ἤρκει, ἀλλὰ 
καὶ----« ὍΡΙ ν. δηποί. ΒΟῊΝ, Οὐοηΐ. 

Ν᾿" 

1, 40: 

ἀρκεῖ αὐτοῖς αὐτοὺς ἀρκεῖ Αἴ ΘΗ. 
χειρῖδας οὐ δακτυλήθρας ῬοΟ]]ὰΧ 

Ἰηΐτα 17. 
τοὺς πόδας] Θποα (ὐοπηϊηοηΐ. 2,1, 

20, ὑπόβαθρα. ΖΕΙΙΝ. 
ταπίδων) ῬΥΟΒΔΌΙ1ι5. Ὀ18. ΒΟΥ1ὈῚ δά- 

πις αἰχὶ δα 168. δίθρῃ. ν. Τάπις. 
τὰ πεττόμενα] ῬδηΪ5 οἱ ρ]δοθηίδ. 

Υ. δβαυῦ. 84 Αἴμρθη. Ρ. 828. ΖΕΌΝ. 
Ῥμποίϊαβ : Πέττουσιν,. ἀρτοποιοῦσιν, καὶ 

Πέττουσα, ἀρτοποιοῦσα. 

καινοποιητὰ 1 ΠοΟΒ ἱπ|6]Πσοθαΐ 
ΟἸΘαγΟΒτιΒ ΑΥΒΘΏΘΘΙ τι, Ρ. 514 ΚΕ: 
Τοῖς πορίσασί τι αὐτῷ ἡδὺ βρῶμα δι- 
δοὺς ἄθλα τοῦ πορισθέντος εἴο. ΞΟΗΝ. 
Εἰρ 80: Ἔ: 7: Χουχεβ, ἰπααϊῦ, ΡΙῸ- 
τηϊπτὴ ΡΓΟΡΟΒαΪζ οἱ 41 ᾿ηνθηϊββοῦ πο0- 
νι νοϊαρίαίθια. (ὑοηΐ. Οἷο. ΕἸη. 2, 
24, Χρϑη. Αρϑβ. 9,3. ΖΕΌΝ. Τμοο- 
ΡὨγαϑί. ἀρὰ Αἴπθη. 4, Ρ. 144 Εἰ. 
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καὶ δακτυλήθρας ἔχουσιν. ἔν γε μὴν τῷ θέρει οὐκ ἀρ- 
ἂς πράου ἀρ Νὰ ῳ ον ϑξανν το. Ων ΣΟ ΝΝΣ Ὰ 

κοῦσιν αὐτοῖς οὔθ αἱ τῶν δένδρων οὔθ αἱ τῶν πετρῶν 
σκιαὶ, ἀλλ᾽ ἐν ταύταις ἑτέρας σκιὰς ἄνθρωποι μηχα- 

18 νώμενοι αὐτοῖς παρεστᾶσι. καὶ μὴν ἐκπώματα ἢν μὲν ὡς 
πλεῖστα ἔχωσι, τούτῳ καλλωπίζονται" ἢν δ᾽ ἐξ ἀδίκου 
φανερῶς ἢ μεμηχανημένα, οὐδὲν τοῦτο αἰσχύνονται" πολὺ 
γὰρ ηὔξηται ἐ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀδικία τε καὶ αἰσχροκέρδεια. 

᾿Αλλὰ καὶ πρόσθεν μὲν ἦν ἐπιχώριον αὐτοῖς μὴ ὁρᾶσθαι 
πεζῇ ἢ πορευομένοις, οὐκ ἄλλου τινὸς ἕνεκα ἢ τοῦ ὡς ἱππι- 
κωτάτους γίγνεσθαι: νῦν δὲ στρώματα πλείω ἔχουσιν ἐπὶ 

“- Θ᾽ δ ϑίΝ “ 3 “- 

τῶν ἵππὼν ἢ ἐπὶ τῶν εὐνῶν' οὐ γὰρ τῆς ἱππείας οὕτως 
2οὥσπερ τοῦ μαλακῶς καθῆσθαι ἐπιμέλονται. τά γε μὴν τ. 

πολεμικὰ πῶς οὐκ εἰκότως νῦν τῷ παντὶ χείρους ἢ πρόσθεν 
εἰσίν : οἷς ἐν μὲν τῷ παρελθόντι “χρόνῳ ἐπι χώριον εἰναι 
ὑπῆρχε τοὺς μὲν τὴν γὴν ἔχοντας ἀπὸ ταύτης ἱππότας πα- 
ρέχεσθαι, οἱ δὴ καὶ ἐστρατεύοντο, τοὺς δὲ φρουροῦντας πρὸ 
τῆς χώρας μισθοφόρους εἶναι: νῦν δὲ τούς τε θυρωροὺς καὶ 

οὔτε Ὁ1ῖ5 Ὁ. σκιάδας 1). Αἴῃδη. 18. καὶ μὴν---αἰσχροκέρδεια οἰΐδῃ8 ΑΙΠ6η. 
11, Ὁ. 465 ὦ. Βεαβρεῖῦ ἐξ ἀδίκων εὖ οὐδ᾽ ἐν τῷ νεΕ] οὐδὲν τῷ αἰσχ.᾿π ΠΡ τ]5, οὐδὲν αἰσχ. 

10 

ἴῃ δα. αἰσχροκερδία 1). 41 ἴῃ τηᾶγρ. αἰσχροκερδία ἀττικῶς, οὐ ΑἸ ΠΘΠΕΘΙ 
(. αἰσχροκέρδια ἴὰ.1,. ΔΛ ομ:Ι Β. 10. ἦν ἐπιχ.] ἱηνογ Ὁ. νῦν δὲ 
-- ἐπιμέλονται θὺ 20. καὶ τοὺς θυρωροὺς---ῥυθμίζουσιν οἰϊαί Αἴῆρη. 12, Ρ. 515 Ὁ. 
οὕτως] μόνον οὕτως τ: 
μὴν τὰ Ὁ. 
Ῥοϑβῦ φρουροῦντας οἴη. Δ.Ο. τηρ΄. Υ΄. 

τὴ. δακτυλήθρας 1)6 ἀἸσΙ ΓΑ ]ΟΤ τὴ 
πδὰ ν. (ὑδϑαθ. δὰ Αἰπθη. ρ. 828 5. 
ΖΕΌΝ,. 

σκιὰς μηχανώμενοι παρεστᾶσιν ] ἵτη- 
Π061115, 4αδ]θη) δχ ᾿τηβρΊΏΙτι5. ογ86- 
ῬΟΙῚ5 οχϊεῦ ον Ῥοτίου ΉΡΕΙ ἴῃ, 
Οτογγία, Ῥογϑῖα οἷο. νο]. 1, ἢ. 656, 
14). 48, ρμοβί ΟΠδγαϊη εὐ πὴς θῇ, 
Ῥεγ86 δῇ νοὶ]. 8, Ρ. 288, (40. 62. 

18. αἰσχροκέρδεια͵ οττηδ αἰσχρο- 
κερδία, αἀἸϊδοτίθ. τηθπηουαΐα τιηῆᾶ ΟΠ 
Αἰΐογα 40 Εγτη. Μ. Ρ. 462, τύ, οἱ [τὸ- 
4ᾳθη85 ἴῃ Πρ τῖ5 Ποιποϑί θηΐβ, ἃ ΡΙΟΒ8 
ΑΕΠοοτατη Α]1Θηἃ νἱ ἀθίαγ. 

το. μὴ ὁρᾶσθαι πεζῇ πορευομένους] 
Υ. κἡ 4. 3. 22. 

ἐπιχώριον εἶναι ὑπῆρχε] Χρῃ. ἘΘΙΡ. 

Αἴθθῃ. 3. 9: “Ὥστε μέντοι ὑπάρχειν 
δημοκρατίαν μὲν εἶναι, ἀρκούντως δὲ 

τοῦτο ἐξευρεῖν, ὅπως δὴ βέλτιον πολι- 
τεύσονται, οὐ ῥᾷδιον. [1)6 Νοηαί. 15, 
17: Ὥστε ὑπάρχειν ἐνθυμουμένους τού- 

ὥσπερ] ἁ ὡς Αἴμεη. 
ἐπιχ. εἶναι ὑπῆρχε Δ... ἐπιχ. ἦν Ὁ. 

20. τά γε μὴν] τά γε 
εἰ δέοι στρατεύεσθαι 

τῶν θεοφιλεῖς τ᾽ εἶναι καὶ εὐσεβεῖς τοὺς 
νέους τοὺς ποιοῦντας, ἃ ἐγὼ παραινῶ. 
(ὐοηΐ. βϑαρτα 1, ύ, 15. ΑπαοοΙ68 
» 88: στ' ἔμοιγε καὶ διὰ τὰ τῶν 
προγόνων ἔργα εἰκότως ὑπάρχει δημο- 
τικῷ εἶναι, εἴπερ τι ἄλλο νῦν γε φρονῶν 
τυγχάνω, τι] Ιαϊίογ. [μοοὐ. Απαοο. 
Ρ. 203. σοτηρθοῦαὶ ὑπάρχον--- ἄλλοτε, 
Βϑηΐθηθα δ ΟὈβουσα οὐ τπᾶηοθα. ἢ)- 
6 πὶ σΟΠ]ΘΕ1 καὶ εἴπερ τι ἡμάρτηκα, 
ἀλλὰ νῦν γε φρ. τ. ΟΗΝ. 

τοὺς μὲν τὴν γὴν ἔχοντας] Οἱ 5. 20 
δυνάσται αΙσοπμηςαγ, διατητιι5 5115 
Θααϊο5. Οὐ Πα δπΐ δ Δ]οραηῖ. 5ΟΗΝ. 
ὙῸ8ὲ ὅν εἰ: 

"ἴο. τ ἢ Ηιβι. αν. 
ἡ ὋὉ ᾿Αντίοχος ἀπήγγειλε πρὸς [ 
τοὺς ν , ὅτι βασιλεὺς ἀρτοκόπους 
μὲν καὶ ὀψοποιοὺς καὶ οἰνοχόους καὶ θυ- 
ρωροὺς παμπληθεῖς ἐ ἔχοι, ἄνδρας δὲ οἵ 
μάχοιντ᾽ ἂν “Ἕλλησι πάνυ ζητῶν οὐκ 
ἔφη δύνασθαι ἰδεῖν. 
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τοὺς σιτοποιοὺς καὶ τοὺς ὀψοποιοὺς καὶ οἰνοχόους καὶ λου- 
τροχόους καὶ παρατιθέντας καὶ ἀναιροῦντας καὶ κατακοιμί- 
ὦντας καὶ ἀνιστάντας, καὶ τοὺς κοσμητὰς, οἱ ὑποχρίουσί 
τε καὶ ἐντρίβουσιν αὐτοὺς καὶ τἄλλα ῥυθμίζουσι, τούτους 
πάντας ἱππέας οἱ δυνάσται πεποιήκασιν, ὅπως μισθοφο- 

“ι ρῶσιν αὐτοῖς. πλῆθος μὲν οὖν καὶ ἐκ τούτων φαίνεται, οὐ 
μέντοι ὄφελός γε οὐδὲν αὐτῶν εἰς πόλεμον" δηλοῖ δὲ καὶ 
αὐτὰ τὰ γιγνόμενα: κατὰ γὰρ τὴν χώραν αὐτῶν ῥᾷον οἱ 

22 πολέμιοι ἢ οἱ φίλοι ἀναστρέφονται. καὶ γὰρ δὴ ὃ ΚύροςΓι 17 
τοῦ μὲν ἀκροβολίζεσθαι ἀ ἀποπαύσας, θωρακίσας δὲ καὶ αὐ- 
τοὺς καὶ ἵππους καὶ ἕν παλτὸν ἑκάστῳ δοὺς εἰς χεῖρα 
ὁμόθεν τὴν μάχην ἐποιεῖτο" νῦν δὲ οὔτε ἀκροβολίζονται 

23 ἔτι οὔτ᾽ εἰς χεῖρας συνιόντες μάχονται. καὶ οἱ πεζοὶ ἔ ἐχουσι 
μὲν γέρρα καὶ κοπίδας καὶ σαγάρεις ὥσπερ ἐπὶ Κύρου τὴν 
μάχην ποιησόμενοι" εἰς χεῖρας δὲ ἰέναι οὐδ᾽ οὗτοι ἐθέλου- 

24σιν. οὐδέ γε τοῖς δρεπανηφόροις ὁ ἅρμασιν ἔτι χρῶνται ἐφ᾽ 
ᾧ Κῦρος αὐτὰ ἐποιήσατο. ὁ μὲν γὰρ τιμαῖς αὐξήσας τοὺς 
ἡνιόχους καὶ ἀγαθοὺς ποιήσας εἶχε τοὺς εἰς τὰ ὅπλα ἐμβα- 
λοῦντας" οἱ δὲ νῦν οὐδὲ γιγνώσκοντες τοὺς ἐπὶ τοῖς ἅρμα- 
σιν οἴονται σφίσιν ὁμοίους τοὺς ἀνασκήτους τοῖς ἠσκηκό- 

25σιν ἐσεσθαι. οἱ δὲ ὁρμῶσι μὲν, πρὶν δ᾽ ἐν τοῖς πολεμίοις 
εἶναι οἱ μὲν ἄκοντες ἐκπίπτουσιν, οἱ δ᾽ ἐξάλλονται, ὥστε 
ἄνευ ἡνιόχων γιγνόμενα τὰ ζεύγη πολλάκις πλείω κακὰ 

χὁτοὺς φίλους ἢ τοὺς πολεμίους ποιεῖ. ἐπεὶ μέντοι καὶ αὐτοὶ 
γιγνώσκουσιν οἷα σφίσι τὰ πολεμιστήρια ὑπάρχει, ὑφίεν- 

[12] 

τἄλλα ἃ. τὰ ἄλλα Α.1,. τἄλλα ἃ Ὁ. 21. οὐθὲν Ὁ. γὰρ ρΡοβύ χώραν α. 
 ῥᾷδιον Α.α. ἢ οἱ] ἢ Δ. εἴ 41] οἱ 5. ν. α. ἀνατρέφ. Α.α. 22. χεῖ- 

ρας 1).Μ. 23. μὲν] μὲν δὴ 1. σαγάρις 1). ποιησάμενοι 1). θέ- 
λουσιν ἢ). 24. εἶχε] εἶχέ τε Ώ. σφῖσιν Α., τιὖῦ 26. 25. ἄκοντες 
Μυτείαβ. [ΔΌ1] ἑκόντες. ἄνευ τῶν ἦν. 10. κακὰ] κατὰ ἴ,. καὶ κατὰ ἃ. 
ποιεῖν ).Μ. 

παρατιθέντας καὶ ἀναιροῦντας ΟἸΒοΒ. 
21. ῥᾷον οἱ πολέμιοι ἢ οἱ φίλοι ἀνα- 

στρέφονται {70 ἴῃ ΑΠΔΌ8ΒΙ. ΖΕΌΝ, 
24. ἀγαθοὺς) Τιδροπάπτη ἀγαστοὺς, 

αποα σαπ1 1110 σοηξαβαπ ἀρια Ατὶϑιοῦ. 
τον τε 15 ον; ΤΉΝ; 
“λγη1]. ο. 22, ᾿ΤΠοΙηΪδί. ΟΥ. 15» Ρ. 198 
Β, ἸΡΒαΠΊΠΙΙΘ Χρη. Εᾳ. 11, 8. 

εἰς τὰ ὅπλα] [Ὠ{6]Πρα τοὺς ὁπλίτας. 
(ν΄. ἀπηοίύ. δὰ πα. 2, 2, 4.) [)6 στ 
᾿ρ88 Βαργα αἸοίαμη. 5ΟΗΝ. 

25. οἱ δὲ] ΤΠ 6]Πρ6 δυτῖρσαβ. ΘΟῊΝ. 
ἄκοντες ἐκπίπτουσιν) Ὀϊ ΑΠΔ0. 1, 8. 

20: ΟΝ ϑῆρτα ΕΒ, ἅ: 5: ΜῈ.1 
Ἐτθααθπδ. δαιΐοτη Ῥϑυπηαίϑίο νοσϑθιι- 
Ἰογατη ἑκὼν εἴ ἄκων, αποα Πὶς ροβοεὶξ 
ἐξάλλονται. 

2Ζό. τὰ πολεμιστήρια] Μιάοίαν ἅρ- 
ματα Ἰηζ6]Πσ]. [8 ΒαρΡγα 7. 1, 40, 
Ροβί δρεπανηφόρα ἅρματα τηθτηογδία 
ΒΕ] ηρὶὺ ὥστε καὶ τοῦτο ἔτι καὶ νῦν 
διαμένει τὸ πολεμιστήριον τῷ ἀεὶ βασι- 
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» 32 « ν ΄ 

ται, καὶ οὐδεὶς ἐτι ἀνευ ᾿Βλληνων εἰς πόλεμον καθίσταται, 
57 “ ῇ “ » «Ὁ 

οὔτε ὅταν ἀλλήλοις πολεμῶσιν οὔτε ὅταν οἱ “λληνες αὐ- 
- » 5 Χ νῇ ΄ , 

τοῖς ἀντιστρατευωνται ἀλλὰ καὶ πρὸς τούτους ἐγνώκασι 
β' κε , Ν ΄ - 

μεθ᾽ ᾿λληνων τοὺς πολέμους ποιεῖσθαι. 
3 Χ Ἁ Ν 5 “ « ΄ ᾽ Υ͂ 

ς)7, Ἐγὼ μεν δὴ οἶμαι ἅπερ ὑπεθέμην ἀπειργασθαι μοι. [13] 
Ἁ 7, Χ ν ἴω “ 

φημὶ γὰρ Ι]έρσας καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς καὶ ἀσεβεστερους 
Ν ῇ - ΄ 

περὶ θεοὺς καὶ ἀνοσιωτέερους περὶ συγγενεῖς καὶ ἀδικωτε- 
Ν ΒΡ Ν. , Χ Ν ΙΝ 

ρους περὶ τοὺς ἄλλους καὶ ἀνανδροτερους τὰ εἰς τὸν πό- 
ἴων “ , “ ᾿ ψ Ν 

λεμον νῦν ἢ πρόσθεν ἀποδεδεῖχθαι. εἰ δέ τις τἀναντία ἐμοὶ 
74 Ἁ 5 5 σ΄ » ΄“ 7] 3 Ἁ 

γιγνώσκοι, τὰ ἐργα αὐτῶν ἐπισκοπῶν εὑρήσει αὐτὰ μαρ- 
ἴω “- ΄σ "δῷ 

τυροῦντα τοῖς ἐμοῖς λόγοις. ] 

26. ἄνευ τῶν ἑλλήνων Δ. οὔτε---πολεμῶσιν οἵη. Α. οὔθ᾽ ὅταν ἀόπλοις 
πολεμῶσιν 1). οὔτε ὅταν οἱ ἕλληνες] οὔτε ἄν ποτε ἔλληνες 0. τού- 
τοις Α. 1.6. τοὺς πολεμίους Δ.}). οι. α. τοὺς πολέμους (ἀ. τηρ. 
27. οἴομαι Ὁ. ἅπερ] ὥσπερ ;. ἀπείργασταί ῃ. περὶ θεοὺς] περ 
οὗς 1). ἀνοσιωτέρους] ἀνομωτέρους ). τὰ ἐναντία (ὰ. ἀντία 1). ι- 
γνώσκει Β... Βυρβεύραπί ἃ. εἴληφε τέρμα κύρου παιδείας βίβλος, Μ. τέλος 
τῆς κύρου παιδείας. 

λεύοντι. [0, 1, 209: Πολεμιστήρια κα- 7: ἀπειργάσθαι! συ] 448: ᾿Απειργά- 
τεσκευάσατο ἅρματα. Ατϊδίορῃ. ΝᾺ. σ αι, ἀντὶ τοῦ ἀποδεδεῖχθαι. Ξενοφῶν. 
28: Πόσους δρόμους ἐλᾷ τὰ πολεμι- ἄνευ Ἑλλήνων] [)6 ατξοῖβ μισθοφό- 
στήρια:)] Δα βθαᾳθπηβ ὑφίενται σ0π|- ροὶς ΠΔΙΓΑΙΟΠΘΙ ἢγτηδῦ Ἰοσι5. (ὐἸ1] 
Ρᾶαῖὰ αιοία δὰ (ξεομοῖη. 12, 14. 3,0. 50ΗΝ. 
5ΟΗΝ. ἀλλήλοις} Ν΄. ΑΠπὰ}».1, 4, 23. 
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ΔΑΒΒΔΌΛΤΑΒ, ϑαβιουατη σγοχ, πηᾶ- 
τῖσθ Ῥαηΐηθθ, παϊδοῦαν Ἰοραῦιιβ δα 
γϑρθῖῃ Βεοίσιοσιιη 46 βοοϊθίδίε Ὁ6111 
5: 1,1, 2. ἃ ὌΧΟΙΘ διοοβϑδιίαβ Εἰ 
ΒΟΟΙῸΒ ΟΥΥἹ ΠαΘΙΙββίτηιβ 6, 1, 45. 
Ογτὶ τοῖῃ σασα]θη δα] αναῦ 48. ρτ- 
οδύὺ οθηΐαμῃ ΘΟ 18, οὔ ἴῃ Ραρηἃ 
οὑπὶ (ὑποθβὸ βου Ἰοοπ] ρογὶ- 
ΟἸ]ΟΒΙβϑισηατη σοηΐγα ὺρυ ΡΠ Οστ μὰ 
Ῥμδϊδηρείη 6. 5, 326. οΥπαίατγ οἱ οχ- 
οἰδαῦιν ἃ ΘΟ] ρα ΟΔΥββίτηδ ύ, 4,2. 
σα! Ἰη Ρυρηδ 7. 1. 322. 6]85 6864- 
ΨΕΙ ΤὨΪΒΟΙΘ ΘΟΠΟΙΒαπη ΟΘἔθυ ΠΥ ἃ 
σοπ]αρο δα Ῥαοίοϊ τη διμηθῖη 7, 3; 
4.10. προ ἃ Ογτο 7.2: 6: 8, 1Ι, 
13. αὉ] 61 ραγθηΐδί 17. 

Αἀπβῖιβ, Ῥϑυβα, τϑαϊρὶὶ ἀο010 δα οοη- 
ΟΟΥΙΔΠῚ (ὑδγὰβ αἸβϑι ἀθηΐθβ 7, 4. 1. 
δα]αναί Ηνγβϑίδβραμη ἴῃ βαθιρθηᾶα 
Ῥηγυρία 8. ἢί βαΐγαρα (ὑδυῖθ 8, 
ὁ..ῃ: 

ρυρα!, ΟΥ̓οβὶ 8001}, αὐπηΐαγ ΟἹ ροὶ5 
ΓηΔΟῊΪ8 ἸΟΠρΡΊΒα6. Πδϑίϊβ ύ, 2, το. 
ΘΟΊΘτη 8115] τηϑιὴ Ἰηϑύγιααηῦ 6, 2, 20. 
[ΟΡ ΘΓ ραρηδηΐ 7,1. 29. ΟσοΙαἀπηΐ 
ΑὈτδααδίδπ 22. το ρϑ]]αηΐ Ρογβ885 24. 
ἃ υγτοὸ ἰδῃα6πῚ ρθάθμη τϑίθυγα ο0- 
συπίαν οὐ οϑαπηίιν 236. ρϑοΐο 86 
ἀοάαηΐ Ογτὸ 41. 

Δὐργρίαβ Βα ΙρΊαν ἃ ΟΥΤΟ 1.1, 4. 8, 
5120. 

ἄλοϊοβ Οὐοθβὶ 5001} δάνϑγβιιβ υγαχῃ 6, 
2. 1Ο. 

Αλ0115 γϑίογί αν. δα βαίγαρίδιη Ρἢγυ- 
ΟἿδα ΤΩΔ]ΟΓΊΒ 8, 6, 7. 

ΔΑ ΒΙΟΡρ Ια, ἔθυπ]ητ18 ἹΠΠΡΟΥ: ΡῬΘΥΒ10] 
Τ]ΘΓΙ ἼΘΙ νΕΥΒῸΒ 8, 6, 21; 8,1. 

Αρ]αϊίαααβ, Ῥθῦβα τηουΌββ, 68] ἰτη- 
ΡΓΟθδῦ [0605 2, 2, 11. 

ΑἸοΘαπδ5, ἀὰχ δα ΒΟΥ ΠῚ 5, 3. 42. 
Ἀπάδιηναβ, Μβαιιβ, ργεθϑί Μβϑαοσχιπι 

ΡΘαμθιιβ 5. 2» 28. 
ἌΡΟΙ]]οΟ ναἰοϊπαίαι ΟΥ̓ 80 7, 2, 15. 
ΑΥ̓ΑΌ685 5] 1Ο αὔτ 40 ΑΒΒΥΤΙΒ 1, 5; 

2. δα]υναηύ τοϑαμη δάνογϑιιβ Ογς- 
ΓΌΠῚ 0, 2, το. ΒΕ Ιρτιηΐυν ἃ ΟΥΤΟῚ, 
Τ. 4. 7:.4.. τῦ. 

Ατᾶβρᾶβ, Μβᾶιβ, ΟΥΤῚ ἐθ418}15 οἵ ἴα- 
ΤῊ Π1Δγ18, ἀοηδίτιβ ἃ ὔυὐτὸ νοβϑίθ Μο- 
41οα, πὲ οὐυβδίο Ῥαηΐμθῶ 5, 1,1. 
οΟΠΐθπαΙζ, ΘΙΠΟΥ̓Θ ΠῚ] 6556 ἢ ΠΟΙΠΙΠΙΒ 
Ροϊοϑίαϊθ 5. 1, 8. 8564 οαρίιϑ ΔΙΠΟΙΘ 
[ουτηθοϑοθ ῬϑηΓΠ685 17. σΟηδίμ ν]Ππὶ 
ἸΠΙΟΥΓΘ. οἱ 32. τη ἰδηαδιη 
ἰγαπϑίαρα ἃ Οτωβδυμῃ ὦ, 1, 46. 
᾿1π48 τϑαϊῦ οἱ Ποϑίμιπ βχροη 88- 
στη 6, 3, 14. Ῥτδοθδῦ σου ἀΘΧίΓΟ 
ἴῃ ῬΥΘΪΙΟ οαπὶ ΟΌ580 21. 

Απρθοῦβ, Οδρραάοουμι τοχ, ΑΒΒΥΥΙΟΒ 
αθ]ανεῦ Δαάνουββ ΜΘάΟοΒ, 2,1, 5. ἴπ 
ἔαρσα οσοΙαϊίαγ 40 Η ὙΓΟΔΉ1185 4; 2921. 

ΑὙἹΟ ΔΥΖϑη65, ργοαϊίαβ ἃ Π]1ο 8, 8,4. 
ΑΥΤΘΗΙ, Πηϊη ΜΕαῚΒ 2, 1, 6. δὉ 

Αβύγαρε Μράογυτη ταρα 6110 νἹςοῖ 
{ἸἹθαύαπι ροηάθγα ϑαηῦ σΟΔΟΙΙ 2, 1, 
10. δου τὸχ αδῆοῖΐ ἃ ΜΕα!8 2, 
4512. ΟΔΡΙΓαΙ ἃ ΟΥ̓ 3.1,6. 8801 
σΔΡ 15 Ἰαἀϊοη 8. αδίοπαϊαῦ ἃ 
ΤΊρταπα ΠΟ τ4. οὖ τη ΟΥ̓ΑΧΑΙῚ 
{Ἱθαΐαχη οορίᾶβαῖια 42. ΟοοΙαΙ Π]1] 
ΠηΔΡΊ ΒΕΓ ἸΠΠΟΟΘΠΐθιη 3,1, 38. 

Αὐβαιηδβ, Ρεῦβα, ἀὰχ ρϑαϊαμη Ῥδῖ- 
ΒΔΓ 7. 1, 2. ὃ. 

Αὐδαρθεῖαβ, Ρεγθα, ρυϑοθϑῦ συν 5. 1η 
Ροπηρᾶ 8, 2, 18. βαΐγαρα (ὑδρράᾶ- 
ἀοοῖδ ύ, 7. 

Ατὐίαθασιιβ, Μϑάμβ, σαριπι8 οϑουϊδηαιὶ 
Ογύυγῃ 1, 4: 22- βυδάοῖ Μαα]Β υἱ 
Ογγυπ βοαυδηΐγ 4; 1, 23. δ΄ ΟὈΠῚ 
Ουγὸ τηδηθαηΐ 5» 1, 24.ἁ. ϑαϑαοί 
ΘΙ] τη 6556. σοη πη πῃ ὦ, 1, 9. 
ταῖν ἃ Ογτο δα Αὐταβρᾶμη, 6 ἢ]Ὸ 
νη ἰηΐοεγαΐ Ῥαηύποϑο 6, 1, 524. ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΌΟΠΘ τ ροῦ βυγητηθπη ΤΟΥΤῚ ἃ 
Ογτο ρεϑίαγαιῃ 7, 5. 48. δα 4ο- 
Ὠδίαν ἃ ΟΥγο 8, 3, 25- νΟΟΔΙαΓ δα 
σΟΙν] ν᾽ ἃ ΟΥΤῸ 8, 4: 1. ἸΟΟΑΙΠΓ 
12. ἀοπεαίτγ υγ60 ΡΟΟΪΟ 24. 
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Ατίαθαζιιβ, Ρθύβα, ἀποῖὶξ Ῥϑυβαχαχῃ 66- 
ἰγαῖοβ οἵ βαρ] [81108 5, 2, 38. 

Αὐΐδοαμηαβ, βαΐγαρα Ῥῃγγρῖθ ΠηΔρῺ 88 
ΒΟ". 

Αὐΐαρογβαβ, ΟΠ] Π]άγ 8. ρραϊδαχη ύ, 2, 
ὌΠ 1} ΖΣΣ ΠΣ: 

Ατὐΐδιηδβ, "ΠΏ γυ ρΊθΘ ΤΠ Δ] ΟΥἹΒ ΤῸΧ, ΟΡΘΙὴ 
ἔουὶ ΑΒΘΥΤΙΒ 2. 1, - 

Αγΐϑοζιϑ ύ, 2, 21. 
Αὐΐάχθῦχθβ, Μηρίηοη, ψιηοὺ αδαϊίι5 

ΨνΘΗΔηΠΙ βίπαϊτη παορΊσογθ οορὶΐ 
Θ..9: ΓΖ, 

Αὐΐποῃαβ, Η υγοδηϊουατη απχ 5, 3, 38. 
Αϑιαααΐαβ, οἰ] το π8. δααϊΐατη 0, 2, 
Ὅς 

ΑΘΙΔΌΟΙ ΟΟΥ ΒΘΟ ΠῚ 1ῃ Ὀ6]]ὰτὴ ἀποδηΐ 
ὌΧΟΥΘΒ δ γ68 ὈΥΘ]ΟΒΙ581Πη85 4, 3, 2. 
αὐπηῦαῦ ἴῃ Ὀδ]ῖο οὐὐ]θὰ8 γτο- 
ὨΔΙΟῚΒ 6, 1, 27. 

ΑΒΒΥΥΙΟΓᾺΠῚ ΤῸΧ [ηΐοσύ θ 6] τη Μα66]8 
1, 5. 3. σατη νἹΡΊΗΠΙ τη11}10π15 66481]- 
ἴατη, ἀπσθηἊ]5 σαγττ15. οὖ ἸησΘηΠ 
ΡΘαϊδαϊη ΥἹ 2, 1, 5. δογίαϊν 5108 
δηΐθ ῥγοὶ μη 3, 2. 44. νἱοίαβ ἃ 
Οὐγτο οἱ γαχαῖθ γθρϑ! δα] 1η σαϑίσγα 
5. 05: ΟΠ 1π ῬΓΟΠΟ 75 1 8. 
ΑΒΒΥΓΙ ποοία σαβίγα το παππηΐ 10. 
ΟΔΒΙΓΟΓΠ πηθίδη ο τη Τϑί]0 2. 3, 
26. πονιιβ ΓῸΧ ραγδῖ 5101 500] ΠῚ 
Ογώϑυμῃ ύ. 1, 25. ἃ (ἀδηαδία οἵ ἅο- 
Ὀγγὰ σοη!οα!Υ 1η ΤΘρ]ᾶ 7, 5. 20. 

Αϑίγαρεοβαε Μβαογιιπη το χ, ἅντιβ ΟΥΤῚ 
ΤΩΔΙΘΓΠΤΙΒ 1, 29,1. ΔΙΙΉΘΏΙΟΒ. 5101- 
σιῦ Ὀ6110 2.1, 10. ἹΠΟΙΙΌΓΙ, 5. 2. 

ΒΑΡ οι, υγ05 Δβίθθ Ορα]θ ]551Πη8 5, 
2, ὃ. 7. 2.11. ΤΩΘΘΠΙθ 8. 8018 οἵ 
1Δ015 7, 5» 7. ΟαριαΓ ἃ ΟΥυὐτοὸ το- 
Ροπΐθ, πρηγαΐθ ἴῃ [οββατπη ἀογγαΐο 
Ἴ. 5.15. ἴῃ 6].8 ἄρτῸ βιιηΐ Πη]ΐδο 
ῬδΙτηδο οὐ ῬΡγοσοσδ 7. 5» 11. Βδθγ- 
Ἰοηθ, ΟὉ εοαμῃ ἰδριασπι, Οὐγτιιβ 
Βθρίθιη ΤΏ Θη865 ὨΙΡΘΡΠΟΒ ἀερὶΐ ὃ, 6, 
22. ΒΑΌΥ]ΟΠΙΟΥΙΠῚ ΤῸΧ 2, 1, 5; 

7» 8» 29: 
Βδοίοσαμα Υὰχ, ἤοθρο8 ΑὈγαᾶαΐδ 
ΘΌΒΙΟΥ ΠῚ Τ6ΡῚ5, Ἰην!αΐθι ἃ0 Α5- 
ΒΥΥ0 8 Ββοοϊοίαίθιη Ὀ6]}1 5, 1, 2. 
ΒδΟΙΤΙ ρᾶγθηῦ ΟὐὑγῸ 1,1, 4. ἴθδη- 
ἰΔηΐαῦ Ὁ ΑΒΒΥΒ 1, 5,κ 2. εο- 
ὉΠ ἴῃ ΘΧΘΙΟΙΪα ΑΒΒΥΓΙΟΙ ΤΩ 4; 5» 
56. 

(δά 511, σθη5 τηᾶρηὰ δ Ὀ6]]16ο88, 1Π- 
ἴβηϑα ΔΒΒΥΊΒ 5» 2. 22- Παηΐ ΟΥΥ] 
ΒΟΟΙ 5» 3. 22. [ΘΠ]6 16 ΘΧΟΌΤΓΘΗΘΒ 
ΟἸα6. αἰποιαηῦγ 5. 45 [5. ΠΟΨΌΙΏ 
46 ΠῚ 5101 ογθδηΐ 5, 4» 22. 

(ὐατῦγβθβ, ΟΥὐΥ] ραίθυ, Ῥβθυβϑαυ πη ΤῸΧ 
6Χ ροηΐθ ῬαυβΒΙ ἀΔΥΙΠῚ 1, 2,1. Γονο- 

ΙΝΌΕΣΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

οαῦ ΟΥ̓ΤΠῚ ἀΟΙΠΏΙΩ 1, 4, 25- 46- 
ἀποῖῦ ΘΠ α61η, οὗ ορτορία ἀἸββουϊ 46 
ἸΠΡΟΡΑΓΟΥΪΒ ΒΌΓΩΠΗΙ Οἰἥοϊο 1, 6, 2, 
8664. 5.801} Ταρηθη ῬΘΥΒΑΙΌΙΩ 
Οὐτο 8, 5, 22. 

Οδιῦγυ 868, ΟΥΤῚ Π]1π8 πδίτι τλδῆου, σοη- 
ΒΕ ]ΓῸΓ ἃ ρα 6 του ]θηΐ8 ΠΘΓΘΒ ᾿π- 
ῬΘΙῚ ρδΐθυηὶ 8, 7:11. 

Οὐἀρρδάοοοβ βιηΐ (ὑΟ8] 8061} 6, 2, το. 
ΒΡΙΡ ΠΥ ἃ ΟΟΥΤΟ 1.1, 4. 7, 4. τ6. 
ΔΟΟΙΡΙαπΐ βαίσαραπῃ Ῥδγβϑίη 8, 6, 7. 

(ὐἀγ ἀποἢδ8 ργϑοδϑῦ σἈΥΌΘΏ [15 ΠῚ] ΘΙ 
6, 2, 30. 

(768 50]]Π1οδαηΐτι" ἔτΓαβίχα 0 ΑΒβυσὶο 
ΘΟΝΒΥΒΙΙΒ ΜΙΘΟΟΒ 1, 5. 5. 2 
αἸββι ἀθηΐθβ δὰ Ἂςοηοογαϊαη τοᾶϊ- 
Θαηίαν αὖ Ααμ810 7, 4,1. 46Π| 8ἃ΄ 
ὐγτὸ ρῥϑίμηϊς βαίγαραιη 7, 4. 7. 8, 
6, 7. 

(ὑδγϑύσιιβ σα ριι5, ὉΌῚ τὸχ ῬΉγυρΙθ 
ΓΠΙΠΟΙῚΒ ΘΟησΥθσαΐ ΘΟΡΙΔΒ 2, 1, 5. 
ΟἸ δ] δὶ ΠΉΙ ΠΗ ΑΥΠΊΘΏΙ86 3,1, 34. ἃ 

ὐγτοὸ σορτιηῦοῦ Ῥδοθπ ἴδοθυθ στὴ 
ΔΥΓΉΘΠΪ5. 2, 2, 1. δη 6]]ΠἸΟΟΒὶ οἱ 
ΤηΘΓΟΘ 46. τη] αηΐ ἀραα ΤπΠ608 25, 2, 
ρα (ὐγυτιπὶ ᾿Ἰρϑαμα, ἃ 480 0) 

ΡΙΘΘἀΔΠ6Ὶ ΠΠὈΙαἸηθη οαϑυρδηΐαῦ 7, 
2: δ: 

ΟΠ γυβαηΐαβ, Ῥεῦβα ὁμότιμος, ΠΟΥΡΟΥΒ 
ΠΘΟ ΤΠΔΡΉΙ5 Π66 ΓΟ δύι5, 566 8η1- 
ΤΟ [ΟΥ15 οὖ ρυπμάθῃ8 2, 3, 5. βαδᾶεί 
ῬΙῸ 818 φ]αβαι6 αἸρηϊδαῦθ ᾿ ΘΘΠ)1ἃ 
6886 ΙΒ θα Θη ἃ 2, 2,10; 3. 5. ΠηΪῦ- 
{1 8 Ττηοηΐδθβ ΑΥΤΊΘΏΪδθ. ΘΘ]Θ ΓΘ Υ 
ο΄ οἰδηλ ΟσΟΙΡΘΠ6ΟΒ 2, 4, 22. ἰδπ- 
ἀαΐαν ἃ Οὐυὐτὸ οὐ [ον ϊπθπ οἱ 
[Δοῖ]θ πὰ ΟὈΘαΙΘη ]ΔΠπὶ 4, 1, 3. ἢὶ 
ΘΧ ΘΠ αΠ]ΟΠ6. ΟὨΠ]] ΘΟ τι8. 4. ΡτῸ- 
Ὀαΐ Ογιὶ οοηϑιπα ἦθ θααυϊίαία 
ῬΘΥΒΙ60 σοπβί 660 4; 3, 15.- ἀποὶϊ 
Ἰογϊσαΐοβ 5. 3. 36. δα]αναῦ Οὐγατῃ ἴῃ 
Ῥάνοσθ δχογοϊιιβ βθαδηῆο ὦ, 2, 21. 
Ὀτεθθδῦ δαυ!αία! 7.1. 3. διδαοδί ρὰἃ- 
ἄδιη 485 Οὐτὰβ ππαχίπηθ οχροίθθας 
Ἴ, 5. 858. 8.1, 1. 68 ΤΑΥΤΙΔΥΘΏΙΒ 
ὃ, 3, 16. Ἰαυπαάαῦιν ἃ Οὺὐὑὐσὸ δχίτηϊθ 
8,.4511. δῇ] γάϊο [οπϊθραῖι βαίσερα 
δπό; ἡ: 

ΟἾΠἸοο8. ἔπιιδίτα ἐθηίδηΐαι" ἃ ΑΒΒΥΥΙΟ 
Δάνοῦθιιβ ΜΘ608 1, 5» 3. 2,1,5. 8568 
δα]αναηΐ Οτωϑαι 6, 2, το. 110 ου] 
Β1ὴ6. βαίγαρα ΤΟΙ ΙΓ 7, 4, 2. 
8. Ὁ» ὃ: 

τάβϑιιβ, ᾿γάονατῃ τοχ, αἀθϑί Αβϑυυὶο 
δΔάνουβιιϑ Μϑαο5 οὐ Ἰηρθηΐ νἱ ρ6- 
αἰύπαπη δα τηημ6 1, 5, 3. 2, 1», 5. 
Γαρὶῦ στὰ οὔθ 8. Β00118 ἀΟΠλ 4, 
1,8; 2, 29. 6] Ιριίαν ϑαμητηι5. αἰχ 
ΒΟΟΙΟση δανοίβιιβ νυ ύ, 2, 9. 
Ὠδθοῖ βοοὶοβ θ6}11 Ρ] ΤΊ 08 6, 2, το. 
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ταϊτῦ Το οουηοηα ἃ βοοϊοίαϊο ύ, 
2,11. οοηδύι ΟΥΡῚ ΘΧΟΙΟΙ ΠῚ Π1}}}- 
{ππαϊπθ οἰησοτα 7,1, 22. 866 Γ6ρε]- 
᾿ταν 25. δααϊϊαῖβ 6]185 {πραΐαι 
τηθῦτι ΘΑ ΙΠΘΙΟΥ ΤΩ 7, 1, 27. 1086 ἴὰ- 
οἷν δΆγα 68 7, 2,1. σαρῦϊ8 Θαγα 118 
88 ἀδα!ϊ Ογτο 7,2, 5. αἰδϑαδαοῦ τΓ- 
Ὁ αἰνορομθπι 12. δχρομῖ (68 
ΑΡΟ]]Πἰθ. οταο} 15, οὐ 56. βία 1186 
αἀαμηηδῦ 15. ΟἸθιηθηΐου οὐ ὈΘηΙρῊΘ 
Ὠαθούιν ἃ ΟΥτοὸ 7, 2, 26. (τα! [Π6- 
ΒΔΌΓΟΒ 7.3.1; 4.12. τηοῃρδῦ ΟΥΤΙ 
ΠΘ ὨΪΠῚ15 510 ΠΌΘΓΆ]18 8, 2, 15. 

Ογάχαγοβ, Αϑύγαρ!β ἤΠ1πι8 δῦ ἃν ΠΟ] 8 
Ογτὶ, νἱὰρορὰῦ ΟΥὐγαηῚ 1, 4, 9. ἱρ- 
ΠΑΨΊΙΒ 1, 4. 22. βδιςοραϊῦ ΑΒίγδρῚ 
ΡΔΟΓΙ 1, 5,2. οοηΐρα ΑΒΒΥΓΙΟΒ Δ0χΙ- 
᾿πτὴ μού ἃ ῬΘΙΒΙΒ 1, 5» 4. ὉΠπΠ16118 
ααοειαν Ὧ(6 ραποϊίαία Ῥεγβαιιμη 2, 
1, 7, ὃ. τϑοθηβοὺ Ὠοβπαιη ΟΟρ ΔΒ 
291, 5. ΤὈρΡΙΘΠΘηα γγαμῃ, ααοά 
ΠΟῊ ΒΡ] 6 Πα 164 νοϑίθ Μϑαϊοσα 510 1ἴη- 
ἀπΐαβ 2, 4. 5. ΡΙΌΠΕΙΒΟΙαΥ αὐτὴ 
Ογτὸ δάνοιβιιβ Αϑβυυῖοβ 2, 3,» 25. 
Ἰηἰοτηροβῦνα 6115 οαπὶ Ὠοβίθ οοπῆϊ- 
Θ6Πα] οπρΙαϊΐαβ το[αϊαίαν ἃ ΟΥ̓ΤΟ 2, 
3. 29. ΟὉ Ἰ᾿ίνογθπι οὗ ἸρΏΔν ΔΙ ΠΟΠ 
να] Ογὐγαμη ΡΟΙΒΘΑᾺΙ Ποβίαθβ 4, 1, 
13. 1η ΟδΒίγ]8 σαρϊ5 ΑΒΒΥΓΙΟΙΊΙΠῚ 
᾿ηαἀπα]σοῦ νη οὐ Ἰρῃοραΐ Μεάοϑ 
ΔΌΙΓΘ οαπὶ ΟΥΤΟ 4, 5» 8. ΤΘ (01- 
Ρετία ἰδη θη 118 ῬΘΓΟΙτ18 τη] ] Δ. ὉΓ, 
Γαχιξ ἔγαβίσα οἵ τη! 4] Μ6αο8 το- 
νοσθύ 1014. αο]δοίαξι ΓΟΥΤΠΟΒ15 πη Ὁ- 
ΠΟΙ 8 4, 5» 52. ΔΙΓΟΘΒΒΙδ5 ἃ ΟΥΤῸ 
1ὴ Οσαβίγα 5. 5» 1- ΑΘ ΟΙ ρ,ΑΥ ΘΓ 
Ὧἀ6 Ογτο 5; 5.» 8. 566 ἰδηάεσιηῃ γϑοοη- 
ΟἸΠἸαύπι5 ἀθατιοιῦαγ 1ῃ [δ  ΠΔΟυ] πῇ 
ΕΡΤΘΡῚΘ ᾿ηβὑγιιος πη) 57. Ὁ] ρΘΠΙΟ 
ΤΠΟΥΘ 8580, ᾿πΠ]π]ροὶ 44. ἀρὰ θατῃ 
Πί σοηβα]ύαίο 46 6110 οοη πη 0 
6, 1, 6. 1ρ86, ἄππὶ γνὰβ ρῥγοῆοὶβ- 
ΟἸζα, σοηΐγα ΟΥ̓ ΘΌτη, ἀΟΠ1] γοηδηθί 
οατῃ (ογα Μραογατη ρατίθ 6, 2, 2. 
οἴου υτο Π]ϊδιη οἱ Μεάϊδηι ἀοίβ 
Ἰοςο 8, 5. 10. 

ΟΥ]]θπ6 7,1, 45. 
ΟΥ ΙῺΘ 7.1, 48- 
ΟΥὐρυὰβ δϑῦ ὑθυτηϊηι18 ΠΠΩΡΘΙ ΡοΒΙοὶ 

ΟΟοΙαδηΐθη γνϑυβαβ 8, 6, 21; 8,1. 
Ηϊης ἀϊουηίαν 

ΟΥ̓ΡΙῚΙ Β0011 ΟΥ̓Βὶ 6, 2, το. οὐ δα 
605 ΠΟῊ Πηϊζίδίτι" βδίγαρα 7. 4, 2; 
8, 6, 8. Ῥαγθηΐ ΟΥΤῸ 1,1, 4. 
Οὐ δῖ οι5 ΘΕΓΓῸΒ 6, 1, 27; 2, 8. 
Ογνιβ, (δια Ὀγ 8185 εχ Μᾶπαδηθ Αϑβίγ- 

ΔΡῚΒ ΠΠὰ ΠΙΠΠΒ 1, 2, 1. ΔΏΠΟΒ 12 
Ὠδῦι5 ΟἼΤΏ ΤηΔίγ6 ΡΙΟΠΟΙβοιαΥ δα 
ἈΝΥΌΠ 1. 3, 1. ΟΥ̓́Αΐ τηδύγθιη αὖ 1Ρ- 
ΒΠῚ ΤΟΙ Πατιδς 1, 3, 13. Πδγγαΐ 7ὰ- 

ἀἸοϊαμη ἃ 86. ΡΠΙ61Ὸ ΘΧΘΙΟΙΙΠῚ 17. 
ὈΘηΘνΟΪΟΒ 5101 το αἴ ΦΡαυΔ]65 1, 4, 
1. διηδύ οἱ οο]1Ὁ ἀντιπ 2. οα μᾶ110 
Ἰοαιιδοῖοῦ 40 1010 που 4. βύπαοί 
ΦΟΙῚ ΕΪΑΤῚ Ῥ ϑοβίδΠΊΟΥΘΒ8. 4. Θαυϊία 8 
ἀἸβοῖῦ 1014. νοπαίοηθ ἀο]θοία!γ ἢ. 
τα Δαν νϑηδίμπι στὴ (ὐγαχδῖδ 1, 
4. 7- οὐ Αϑίγαρο 1050 δχὶῦ νϑῃδᾶ- 
ἀπτ 14. ΔΠΏΟ0Β 106 Παΐτι5 ΒρβοΠΘ ἢ 
ἉΤΕΒ ἐπηρθγδίοσιδα θα! 1, 4, τό. τϑ- 
ἀδαπίθιη ἴῃ Ρογβίάειη αθάπεπηΐ 
Μεαὶ 25. τηϊϊπ΄ οὐπὰ Θχοιοῖία 
ΔΌΧΙΙΟ Ογάαχαῖ 1, 5, 5- 1}1ΠΠ{68 
Βονίαίυγ 7. ἀἸββευῖῦ οαπὰ Ραΐτο 46 
ΟΠΟΙΟ “πη ρουδίου!β 6, 1, 866. πον 
ΔΓΙΩΔ ΕἸΟΒ ΟΆΡΟΙΘ Ἰυθοῦ 2, 1, 11. 
τηθα αὔθ οι ροϑίγεβ ᾿ηδύταῦ 
2.1, 20. δύσοββιίτιβ ἃ υγάαχασο (δ 
ῬΟΒΡοηβατη ἰθρσαίβ ΠΟΥ 2, 4: ὃ. 
ΔΙΥΙΠΘΗΙΟΓΠ ΓΕΡῸ] ΟΔΡΙ 2.91.1. οἵ 
ΘΙΩΙσατη ξοοϊατηηπθ βάθ]θιη τϑα α!ΐ 
31. Ολαϊάδοοβ ΑΥὙΤΏΘΠ118 ΔΙΏΙΟΟΒ. οἵ 
Β101 ΒΟΟΙΟΒ το αϊῦ 5, 2. Ἰερδίθτη 
τη Δα Ια τὴ ὅδ ρθοιηϊδ 3, 2, 28. 
οὑπὶ γαχᾶγο δαποιῦ οΟρὶα5. σοηΐτα 
ΑΒΒΥΓΙΟΒ 2, 3, 20. 608 ν]ἹοίοΒ 1π 
οαϑίγα ἴπραί 3, 3, ύο. οδδβίγα 111 
Οὐσαραῦ 4, 1, 9. Ογάχδιθτη, 68] 
ΠΟῚ ψα]ὺ Ποβίθϑ 6886 ΡΟ ΒΘ 6Π608, 
(010 ἀδ᾽αα! 19. δὰ οὑπὶ ἀδἤοϊαηί 
Ηγγοδη]} 4, 2, 9. οαυϊαύπιῃ Ῥειδὶ- 
οατῃ ᾿πϑυ {10 4, 3, 3. Ποναχῃ Ὠ1}}1- 
[6 Π| ΔΙΌΘΘΒΙῦ εχ ΡΘΊΒι46 4, 5» τύ. 
Ογαχαῦ Μράοβ ἀνοοδηΐ [1{{6Υ885 
ΠῊ 27. ποη να] νἱάθτα Ρδη- 
[Π68Π| 5. [, 7. οποῖῦ αὐ ΜΕ 56- 
ΟΠ τηδηθδηῦ 18. φῥτοβοϊβοῖθαν δὰ 
ΟΡ Υγδηὶ 5, 2.1. ΑΒβυυῖαπὶ ἀθηθο 
ναβίδϊ 5, 3.1. αποὶδ δχογοϊζαση δὰ 
ΒΑΡ ]ΟΠ θη δῇ ργονοοσδῦ [αϑίγα Α5- 
ΒΥΓΙῚ δα Ραρημδπὶ 5. δΔΕΧΙΠῈΠῚ 
εχ (ἀδάαῖξθ. 29. οὔ ΠΟΙΠΙ ΔΕ 
ΔΡΡΘΙ]θὶ ἀποοβ 46. ᾿θεγαῦ (ἀδἀαίδτη 
5» 4, 7. υἱεϊδοιαγ οἰδάοθιῃ (ὑδάα- 
ΒΙΟΓΌΙΩ 22. Ρδούατῃ [η1Ὁ Οτ ΑΒΒΥΤΙΟ 
ἀθ ρδγεθηο ἈρτΊ60115 24. ΟἿ πο}1 
δχϑγοϊζατη τϑάποθγθ ργορθ θάθγυ]ο- 
ΘΠ 41. ὑὙ1}0 115 σαδβύβ]} 18 ΡΟΌ ΓΙ 51. 
ΔΥΟΘΒβΙ ΟὙδΧἝΊΘτη 5» 5» 1- 6] ΟὈΥ]Δ ΠῚ 
ῬιοσΘαϊῦ 5. οἾὰ8 1γϑὸ οὖ ᾿ην]α 8 τηθ- 
ἀδίαν 97. ἀ6 ΠΙΡΘΥ ΠΟΥ τη ΤΑΙ]ΟΠ8 
ἀἸββουὶϊ 6, 1,12. ΟὈΣΓᾺΒ [δ]σαίοβ 1 - 
γ ΘΗ 27. [ΥΓ6Β τοϊαΐαβ δ αΠςαΐ 52. 
βϑᾶάδαῦ ρανούθιῃ δχϑγοϊίτιβ ύ, 2; [4. 
Ραᾶγαΐ οχρϑαϊοποιη δάνογβαβ ὕτγω- 
ΒΌΠ 22. ΠῸΟΠΊΟ060 δοίθτη ᾿ηβυγιχ ον 
6, 3, 21. πογίαίαγ ἀπο68 δηΐθ ργῶ- 
Ἰὰτη 6, 4,12. 68 ΔΥΠηἃ 7. 1. 2. 
Πογίδίι ταὶ] ]]ε5 το. Θχου 7 80 
64πο νυ]πεγαῖο 37. σαρὶῦ βᾶγ68 οἵ 
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Οτωϑυμ 7, 2, 1. ααθιη ΟἸθιηθηΐοι 
Παρεοὺ ζό. Ἰαροὺ τηογΐοιῃ ΔὈΟγδῆαΐθ 
ἡ. 3. 2. οατῃ γο 80 δ] υβαῈθ {Ππ688ὰ- 
τὶβ ῥυοίθοίαβ Θά θ8, 1π 1ΠΠΠΕΓΘ 
ῬὨγυοῖθιιθ, Οδρρδάοοϊθιβ, ΑΥΔΌ1- 
Ῥαβαιιθ βαθδοί!5, ρους ΒΥ ]ΟΠ ΘΠ, 
7. 4, 12. δι Βαθυ]οΟΠθΙ 7, 5, 1. 
ἔοββαιη ποῖ 9. ὉΥΡΘΒ ΘΧΒΙΓΑΙ 12. 
Ἐπιρῃγαίθ Ἰῃ [οβϑᾶπὶ ἀουϊναΐο τ 61 
ΟΡΡΙΩΪ 15. ΤΘρΊΔΠῚ ᾿πίχαῦ 57. δα- 
ὩΌΟΠΟΒ Ο]ΠρῚς ΠΟΥ̓ΡΟΥΒ Οτιβίο 68 νδ. 
58:6 }}1065 ΤΘΡΊΘΘ. οὕ ὉΓΡῚΒ ΡΥΘΘΒΙ Δ] 
Ἰηβύτι 66. τηὰηογα ρϑ]αύιηδ ᾿παπιοῖΐ 
8, 1,9. σατὴ τγοβο αἸββουϊῦ ἀ6 α1- 
Πταΐθ ΠΟΥ] 8015 ὃ, 2, 15. ΡΟΙΏΡΆΙη 
αποῖῖ δ, 2. 1. 6115 1878 γϑοίδ οἵ τ6- 
Ἰιαι5 νϑϑυϊιϑ ΤΘρῚᾺ5. 15. ΔαΟΤΑίτΓ 
14. ΘΧΟΙΡΙΓ ΔΙΏΙΟΟΒ ΘΟΏΥ ΝΟ ὃ, 4,1. 
ῬΙΟΠοϊβοιίαι ἴῃ Ῥογβι θη δα ρα Ἐη- 
[65 ὃ, 5,1. ἀδνογ ἀρ Ογαχδίοθιη, 
ααθπι ἰηνὶζαὶ ΒΑ. ]οΠθῖη 17. ἀπιοῖὶΐ 
ὐγγαχαυβ Πα πὶ 28. βδίγαραβ τα] 1} 
8, 6,1. δαῦοβ Ρ61 ϑἰδιοηθβ αἴβρο- 
ΠΕΙῸ οΟΘΡΙΐ 17. ᾿πητηϊηθηΐθ νἱΐϑο ἢ Π 6 
ἀρὶὺ 4115 σγαῦίϊαβ 8, 7.3. μαθϑῦ ογδῖϊο- 
ΘΠ δα ἢ]1ΟΒ 6. τηογιίαν 28. 

Ογταδ, πη ΠΟΥ, ΑΥ ΑΧΘΓΧΙΒ ἔγαύου 8, 8,2. 

ΠΑΡ Ώθυμ65. ἴαγαθ οὔϑαϊὶ ὕγγοὸ ὃ, 5, 
21. 

Τ)αίαμηαβ, ἀαχ (δα αϑιουτη 5, 2; 28. 
Ἰδἴδηηδβ, τη ΛΟ 5 ὃ, 2, 17. 
Ταῦοθι8, ρτθοίθοῖαϑ γα 6, 3. 20. 
εΙρΒιοατη ογδαι]ατη ἢ, 2, 15. 

Ἐοθαΐδηδ, πϊος ΟὉ σο] απ [ἸρΡΊ 185 Ογ- 
ΓΒ ἀ08 ΤΠΘΠ865 εοϑύϊνοβ αερῚὶ 8, 6, 
2 

Ἐππιῦα5 ἀποὶῦ ΑὙΠΊΘΠΙΟΥ ΠῚ ΡΘαΙΓ65 5. 
8; 38. 

ἘΠγΔ]1ὰ8 7.1, 26. 
ἘΡγαΐαβ, ρυϑοίθοίβ ΓαυΎ ΤΠ τοΐδία- 

τατη ὁ, 5, 29. , 
ἘαΡΓαΐθβ, δι 15. ΡΘΥ τηθαϊαιη Βδθυ- 

Ἰοηθηὶ Ππιθη5, Ἰαΐ5 οἵ ρα Πα τι8 7, 
ἘῸΝ: ; 

Ῥυτορα παῦοῦ σοηΐθβ ΠΡΘΥΆΒῚ, 1,4. 
Τυχίηπ8 ροηΐτι8, ΓΤΘΥΤΏ]Πτ15 ΓΤ ρϊ ΒοΥ- 

5101 ΒΘΡΙΘΗ ΤΊΟΠΘ5. νούβϑι8 ὃ, 6, 21: 
ΘΣ ΤΣ 

ἀερθάπθ,γοχ ΡΠ ΓΥρΊθ ΤῊ] ΠΟΥῚΒ, Δ Χ1]1Ο 
δϑί Αϑβυτβ Δανουββ ΜΙ 6408 2,1, 5. 
ἔαρι ἀοπλιιπ), νἹο 18 ΑΒΒΥΤΊΒ 4, 2. 
Ὁ: 

ΓΝ ΟὟΥ Θαηποῆιι9 510 [ἀούτι8. 5. 
2, 28. ἀοῆοι αὐ Αββϑυυῖο, οἵ ὑχδα! 
Ογτο οδβίθ τη 4010 σδρίμπι Ρ, 3, 
ΤΕΣ Ὁ} [οΥΤἍΤη Ἰην 8010 ΑΙΘΒΥΤΙΒ 5, 
4, 206, Παρβατη ἴῃ ᾿Π581185 οὐ νὰ]- 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ΠΘΥδύι ΠῚ ἃ ῬΘΥΠαΟ βουναΐ ΟὙΤῚ8 5, 
4. 1. στη 5118 ΤΘΟΙΡΙ ΠΣ ἴῃ ΟΥΤ] οχ- 
ΘΓΟΙ ΠΏ 29. 6]8 ΥΕρΡΊΟ δϑῦ ῬΓΟΡΘ 
Βδθυ]οηθηι 34. ᾿πίογβοῖϊ τοσϑηῃ Α5- 
ΒΥΓΙΟΥ ΤΩ 7; 5» 30. ρτροίθοίιιβ θα πτι- 
ΟἾ18 8, 4; 2. 

ΟΡ γὰ8, Αβϑυγιαδ, νἱγΓ ΟΡ α]Θπίπ, 46- 
Ποϊῦ δὰ Οὐχ 4, 6, τ. ρυϊναίαβ 110 
ἃ ΤῈΡΘ ΑΒΒΥΓΙΟΙΊΙΠῚ 4. 56, ΠΠΙΔ ΠῚ οἱ 
ΟΠΊΠ]8 58 ρου {10 Π461 Ογτὶ 1016. 
γΘοΙρΙῦ ὐυὐγατη ἴῃ σαβίθ! τὰ πη] η]- 
ΕἸΒΒΙ ΠῚ 5.» 2, 6. δατηϊγαίαν Ῥδγβα- 
ΤΠ σΟΘ Δ ΠῚ ἔτιραίθτη 14. ΟΟΟΙαΙ 
ΓΘ Ο ΘΠ ΑΒΒΥΡΙΟΥΤΙῚ 1ἢ ΓΘρΡΊΔ 7, 5» 20. 
Ἰδιιαδί διη]οο5 ΟΥΥῚ ὃ, 4, 7. ᾿οσαΐ 
παρίππη Π]Ιατὴ ἢ γϑίαβρεθ 25. 

Οτὐθθοὶ Αϑ18 1101 8 ἢ 506011 ΑΒΘΥΓΙΟΤΊΙΠῚ 
Γαΐ] δας δάνούβαβ Μραοβ ᾿πορὺ- 
[ὈΠῚ 2, 1, 5. 8664 δη]αναηΐ ΟΥοθϑατη 
ΔανΟΥΒ 8 Ουὐγαιη 0, 2, το. ὑγ] θα πὶ 
Ρθπάθγθ οορσιηίαν ΟΥΤΟ 7, 4. 9. 1; 
1..2. 

Ἠ γγοδη!} ΠΗ] ΑΒΒΘΥΤΙΒ 4.2,1. Β8Ὀ- 
Ἰσαηύαν Δ ΑΒΒΥΤΙΙΒ 1, 5, 2. αεῇ- 
οἴπηΐ διὰ Ογγαμη 4, 2.1; 8, 28. δ, 
3, 24. 1118 ργεθεβδύ Ασύπομδϑ 5, 3, 238. 

ΗἨγϑβίαϑραβ, Ῥθῦϑα ΠΟΌ1115, παυγαῦ τηο- 
ΤΟΒΙΓαΐθυ Ο] αϑ αι σΟην ᾽ν 88 2, 2,2. 
Ρτοθαΐ Οὐυῦὶ σοηβι τη ἀθ ρῥτγϑαᾶ 4, 
2, 26. ρῥγϑοδϑύὺ αἰ] α]δθ ΡΥ] 6αα]- 
πὴ ῬαΕΥΒΙ σου 7, 1,10. Β0ὈΙΡῚς 
ΡΠ ΓΥ ΙΔ ΠῚ ΤΠ] ΠΟΥΘΠῚ 7, 4, ὃ. 4αεοι1- 
ὕὰγ αποὰ Οὐχ ρῥγϑίογαί ΟἾτυ- 
βδηΐδηη 8, 4,9. αοϊῦ ἴῃ πηδίστηο- 
ὨΪ1ΠῚ Π]Ιατη (ΔΟΌΥγ 8 25. 

ΠΙΥΤῚ 81118 σϑηθθιι8. ΠΟῚ ἸΠΠΡΘΙΘΠΕ 1, 
ΤΊ. 

Ιη4] ραγθηΐ ΟΥΤΟ 1,1, 4. 580] ηΐπ} 
Δ ΑΒΒΥ}Π5 δαάνουβὰβ Μ6α085 1, Ρ» 2. 
ΔΌΓΟ Δριιπαδηΐ 3, 2, 25- ΘΟΙΙΠῚ ]6- 
θα] δανϑηϊιηῦ δα (γα χδγθΠ 2, 4, 7. 
Ογτιιβ δι θὸβ πη Ἰοραύπιη ἀ6 ρμ6- 
σαηΐδ 2, 2, 25. ἰδραῖῦ! [πἀογτη αΒδ- 
Τπηῦ ῬΘΟηϊα8 ὥντο ὦ, 2, Ἅ. πηϊύ- 
ταηὔαν ἃ γτο δα Ποβίθιη Βρθοι]αηαὶ 
οᾶυιϑὰ 2. τραθαηζαπη ὨΔΙΓαΙΙΟ [6 - 
ἤοὺ ΟΥ̓ ἜΧΘΙΟΙ πὶ Ὁ, 2. ΠΣ 

Ιοηϊὰ οἱ Πγάϊο βαΐναρα ἢϊ ΟΠ γϑαηΐαβ 
8,60,7. ΟΠ 68 βιαηὖ ΒΟ0ΟΙ] ΟΥοϑβὶ 6,2,10. 

ϑάμδ᾽ϊ, 4 12. 8. 4. 1: 
ΦΌΡΟΙ ΡΔΙΥΠΙΒ 1, 6, 1. 8, 7» 3. ΤῸΧ 3, 

8, 21: ἡ. Ἐς 87. 2. ἃ. τῦς ον" ΠΙΠΩΣ 
[αὖ ὐγγβ ἴδιι"Ὸ8 8,3, 11, 24. 

ΤΠ οραφουηοηα τηϊμὖ τοϑιιθ Ὧἀθ 06]}1 
Βοσϊοίαΐϊα 6, 2, 11. 

1 αὐῖβα 7.1,48. 
ΓΑΡγοἱ οαστιιβ 6, 2, 8. 



ΙΝ ΙΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

Τγοᾶοπθβ δα ηΐ (γοϑὶ βοοὶῖ 6, 2,10. 
Τιγάϊα, ἴθυαχ ν]η], Ποουιιμη, ΟΪ6] 8]10- 
ΤΓαϊη 6 ὈΟΠΟυ τη 0, 2,21. ΠΥ οΥ Τὴ 
τηᾶρΉ δι. ΤΠ] Ἰ Πθτ βθοιιπὶ ἃὉ- 
ἀτιοῖῦ Ογτὰβ 7, 4. 14. 

Μαααΐαβ, Ρϑυβα, ἀπιοιῦ Ῥουβαυ ΠῚ Θ6]- 

ἴ68 8» 3.41. 
Μαρδαϊάᾶξ 1,1, 4. 
Μαηάδηθ, Αβύναρὶβ ἢ]1α, τηδίου ΟΥτὶ 

1.2.1. ΡΙΟΠΟΙΒοΙθαυ οἷιπὶ γτο δὰ 
ΑΒΙγΑΡΘΙΩΙ, 3.1. 1πΠ66 ΤΘΟΪΌῚ, 4,1. 

Μαχαράτιβ, ΑΒΒΥΤΊΟΓΊΠ ΒΟΟΙΠΒ 2,1, 5. 
ΟΟΟΙΔΙΓᾺΥ 1π πρὰ 4, 2, 21. 

Μεάϊα, Ππι πη ΑΒΒΥΓΙΘΘ 1, 4, 17. Ροῖ- 
ΒΙΟῚ 2.1,1. 6 ΑΥ̓ΤΠΘΏΪΘ 2, 4, 20. 
Μεαὶ βοϊθηῦ οου]οβ Ρ᾽ρΘΓ6, 68011}15 
Δ ΒΟΙ10115 οὕ νϑϑύϊθι χα ]ϑιῦο 1, 
2,2. 5ίοϊα οὖ οδ]οθὶ Μραογὰπ ὃ, 1, 
40, 41; 23:»91; 8,15. ΤΟρΌΠΙΕΙ 50]0 
ΤΘΟΡῚΒ παῖ τὸ. ΠΙΙΠΙΘΓΒ ΘΟΡΙΔΙΊΠῚ 
ΦΕ 1 Ὁ. 

Μερδῦγζιβ, ΑΥΘ 6 βαίσγαρα 8,6, 7. 
Μιῆγαβ, Ῥϑυβαυαιη ἄθιιδ, ΡΘῚ 46ΠῚ 
ΠΤ 8  η; Ε. 52. 

Μινιἀαΐθβ, ραύυ18 ργοα!ΐοΥ 8, 8, 4. 

Ῥαοίοϊυιβ, οἶτοα απ σοΟρὶς (ΟΡ 85 
(τοωϑυβ 6,2. 11. 

Ῥϑηΐῃθα, χοῦ ΑὈταααΐθθ, οαρία ἴῃ 
ΑΒΒΥΓΙΟΤΊΙΠῚ ΘΑ ΒΕ115, ΤΏ Π]1ΘΥ ΟΠ] ΠΠΠΩ 
ΑΒΙΔΌΟΑΓ ΠῚ ἐΟΥ ΠΟ ΟΒΙΒ811η8, 56] 0,0 Ὁ 
γτο 4,6, 1τ. ὑγϑαϊίαν ουδίοαι!οπα 
ΑΥ̓ΔΒΡ8 5.1.1. ἃ 6400 ἰδηΐαΐδ ΓΘΠῚ 
αοίον δα υγαμῃ 6,1,32. ῬΥΓΊ τη 
ΠΟΙΏΪΏΔΙΤΙ 41. ΔΙ ΟΘΒΒ10 ΠΥ ΠῚ 48. 
ΟΥ̓δ΄ θα] οἵ πογίαϊαγ 6, 4, 3. οςο1- 
Βα εγύ δα Ῥδοίο!απι διηηθηὶ 7, 
3, 4. Θὖ 101 τηουΐπο τ Δ. ΓΟ ΤΠΟΥΙΓΌΓ 
1088 14. 6]15 Βθρυ]οῆσιτη 17. 

ῬΔρΡΠΙΑρΌμθ65, 80 ΑΒϑυΥ}18. 50]]ΠΟἸ ταῦ] 
δάνογβθιιβ Μϑάοϑ, ΠΟῚ ρδύβηΐ 1, 5, 2. 
2.1, 5. 8566 ΟΥ̓ΟΘΒῚ ΒΟΟΙ] 6, 2, 1ο. ΘΌΓΙ 
ΠΟ ΥΘΡΔΉΙ ἃ βαίγαρα ῬΌΎΒΙ.Ὸ 8, 
6, 8. 

ῬΘΥΘῚ8 τ ρὶο Πηϊτηα Μεαάϊθθ 2,1, 1. 
ΤηοΠΐϑηδ 1, 3. 3. ΔΒΡΘΙΆ 7, 5»67. 

Ῥουβϑ νἱοία οὐ πα τα ν]]Π]ΟΥἹ υὐαηΐατν 
1,3.2. 7: 5» 67. Βο]θηΐῦ σορῃδῖοβ ο85- 
ΟΌΪΔΥΙ 1, 45 27. 28. ΘοΟΙΌΤΙη ]6ρ68, ἴη- 
Βι{πί8, ΔΥΠΙἃ, γα ρ] 1065, οΥπγα οἷ- 
νἹΐδ.15 οὗ τη] Π 60 1,2. σοΘ πᾶ ρᾶΓοᾶ 
5» 2. 16. Ἰοσᾶηα] ΠΡ γα] α5 18. βαηΐ 
ΘΌΓΙΟΒΙ Εὖ ὙΘ]ΙΡΊΟΒΙῚ 1Π ΒΔΟΙῚΒ ὃ, 2,11. 
1 σα ροιαπΐ βίοϊω Μϑαϊοᾶ 8, 5, 1. 
8. ΟΥ̓ΡῚ ᾿πϑ01π{15 ἀοβοϊαηΐ 8, 8. δ᾽ πθ 
(ὐσεθοοσιιπ διιΧ1Π 0 ΠΟῚ ἀπαθπί θ6]- 
Ἰὰτη τ ΒΟΊροΥο ὃ, 8, 26. 

Ῥρύβθϑιιβ οἱ Ῥϑυβιδο 1, 2,1. 
Ῥρυβῖοα βα]ϑίϊο 8, 4, 12. 
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ῬΠαγπτιο8, σΒΠ ΠΟ 8. δααϊ αι 6, 
82. ἢν, 1,22. Βα ταῦ ῬΏΣΥΙΘ 
ΠΪΠΟΓῚΒ οὐ 0] ὃ, 6, 7. 

ῬΠογαιαθ, Ῥουβᾶ Ρ]6 06 }.8, ΟΥῚ [δγη]- 
ἸΙΔΓῚΘ, ν 1 ΓΟΥῸ]8, δαδάοῦ αὐ γταβ ἢαΐ 
ῬΥΘΟΙΙΟΥ Τὴ πθχ 2, 5, 7. ΟαΡαΐοΥ 
ΡΟΙΩρΡῶ 8, 3, 2,6. ἀοπδίαγ θα00 ἃ 
δασα αποάδιη 31. ΘΟΠΟΘαΙ δοδο 
Ὀομᾶ 88 2325. ἰδιιάἀαίιν 40. 

ῬῃΟμΙοοΚα ϑαηΐ Ο(ὙΟΘΒῚ 5061] 6, 2, 1Ο. 
ΒΆΡΔΟΙΙ ἃ ΟΥΤΟΊ, 1, 4. 

ῬΠΥΥρΙα ΠΠΪΠΟΥ 2, 1, 5. ΡἈγυρία δα 
ΗΘ] οβροηίπῃ : Βα Ὀιριίαν Ὁ6110 ἃ 
᾿Ι νβίαβρα 7, 4. ὃ. βαύγαρα 6]115 δϑί 
ῬΒΑΣΠΙο 15 8, 6, 17. 

Ρηγυρῖα τηᾶρα ΒΕ Ι ΟΊ ἃ ΟΥγῸ 7, 4: 
τό. ε͵]ι8 βαίγσγαρα ἢ Αυὐΐδοδιηδβ ὃ, 
ύ;» ἢ: 

Ῥῆτγυρθβ αὐ] βοοϊοϊδίοη ἰηθαηΐ 
ΟΌΠῚ ΑΒΒΥ71Ὸ δάνογβυβ ΜΟαο8 1, 5; 
4. ϑδαϊαναηΐ (τοωϑυπὶ ὦ, 2, το. 
ΓΝ 

ΒΠδιθαοαβ, Μϑάπβ, ἀπο οαυαίι 
Μεάογύτμῃ 5, 2, 42. 
ἘἈΠΔΙΠΙη68, (ὐδα αβιτι8, νἹΟΌΟΥ τἢ σογίδ- 

ΤΩ]Π6 ΘαΠΙΘΒ.Υ] 8, 2, 22. 
ἘἈΠΘοτη Ὦγοβ, Ῥουβϑα, ποῖηοὸ ρεουῆσιιβ 

8, 8, 4. 
Βα τ ατη ΠδΓ6 ὑΘΥ ΤΆ] Π118 ΤΏ ΡΟΙ1] ῬΘΓΒΙΟΣ 

ΟΥΙΘΗΐΘΙη νούβιιβ ὃ, 6, 20, 21; ὃ, 1. 

ΘΑ Δ.5, ΔΥΤΉΘΏΪ8 ΤΘρῚ8 ἢ]π5. πίῃ 
ΤΩΪΠΟΥ 2,1, 2. 

ϑὅδοδθ, ΠηΙταὶ ΗΠ γγΟδ 118 νΟχϑη 8} 
ΑΒΒΥΤΒ 5, 2, 25. Παηπΐ ΟΥΤῚ 5061} 
5.5 3.22. ὨοΙθμπη ροαϊίο5 ἀποεὶῦ [)- 
ἰατηαβ 38. 

ϑδσαβ, Ῥοο]Π]αΐου ΑϑίγαρῚΒ 1, 23, ὃ. 
ΠΟΙ ΘΙ ΪΓΕΓ ἃ ΟΥ̓́ΤΟ ΡΊΘΓῸ 11. 

ϑδοα8, ΄υ]!άδπη Ρ]6}}6}8, θα πὶ μΓξ6-- 
ΤΩ} ΙοσΟ ΔοοΙρ]ῦ 8, 3, 25. απο ἀομαῦ 
ῬΠογαι δ 231. ἃ απὸ ἢὺ ρδγο 608 
ΟἸΩΠΙ ΠῚ ὈΟΠΟΥΙΊΙΠ) 35. 
ΘΑΤΉ 6 11]45, σοηΐασιο Ρϑῖβϑα, 860]685-᾿ 

σθηΐεθμῃ ἀθίουχηθιη ἃιηδύ 2, 2, 2ὃ. 
ΘΆΓ65, ΥΌ5. ΟΡΌ] ΘΠ Ἰββίτηα Α818 56- 

οαμάθπτη ΒΑ Υ]ΟΠ θη 7, 2. 11. (8- 
ὈΙΓαΓ ἃ ΟὐὙγ7Ὸ 7, 2.3. 101 Ργϑοϑι ἀπ}, 
ῬΥβι ΟΠ ΤΟΙ ΠΟΙ 7, 4, 12. 

δοιγιῦδο. 1, ἀΟΘἀΘΠΠΟΠΙΟΥ ΠΩ 4, 2,1. 
Βογῦμδθ, ρσΘ 8 ΤηΒρΡῺΔ 1, [; 4. 
ΦΟ]1 βδουῇοαΐ Ουστιβ θα 008 8, 2, 12, 24. 

(οηΐ, 8, 7. 2. 
ϑυ515 ἀορὶῦ Οὐγγιιθ ἴΧ68 ΤΏΘΏ568 ΨΘΥΏΟΒ. 

Βερύν 55. 
να (Αβαν 8)" 5..4. 51... 6, τ. 27. Ζ, 

το» 5.8. 5. δ. 8, 6; 0 ΓΙΑ ΤΠ - 
τηθηῖὶ, ΟνἸτιΠ1, Ῥαϊτηατιτη ἔγαοῦἋε- 
ΤΆΤ 6, 2, 22. ὈδΥθΔΡῚ Ἰηἶτα δγ- 
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ΙἰΆπὰ ὅ, 2, τι. Θ΄. 80 ΑΒΒΘΥΤΊΙΒ, 
Ῥουβϑὶθ, Δύθὶθαθ, ΠΟ ΙΟΙθὰ8. οὗ 
ΒΔΡΥ]ΟΙ 5. ἰδ πο πη 1,1, 4. 
ΡΣ 

Ῥαηδοχαῖθβ, Οὐυὐτὶ ἤ]1ὰ8. παῦα ΤΩΙΠΟΥ, 
ΠΘΟΘΓ ΑΙ ῸΣ ἃ ΡαΐτΘ τθου]θηΐθ βαΐγαρᾶ 
Μράοχιτῃ, Διιηθηϊοσαα οἱ (ὑδ6- 
ΒΙΟΓΆΠῚ 8, 7, 11. 

Ὕουγα. οἱ βδουιβῇοαῦ Ογὐταϑ 8, 2, 24. 
“Πα τα 85. ργεθαϑύ ϑαραχατη ρΘα1{1- 

ὈὰΒ.5.3:.28. 
ῬΗγΠΙΡΥΑΥΆ ύ, 2,11; 7» 1. 45. 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ΤΊΡΎΔη68 ΑΥΠΠΘΩΙΟ τη γἹϑρὶβ ἢ] 18 Ὠδία 
ΤΩΔ]ΟΙ 3,1. 7. Ρδ(}18. οαβαπι ἂρὶὗ 
14. διηδῦ ἸΧΟσθη 36. διηδῖαῦ 80 
Θδάθιη 41. ὑχοῖδ βϑθοῦῃ ἀαεία, 
ΡΓδΘοδῦ ΑΥὙΤΏΘΏ15. ἴῃ Θχϑγοιαι ΟΥ̓ 
42; 5:8: 42. 86 Ογτο δἀαϊοίατη ἴὰ- 
᾿θυν 5. 1, 26. ν]οίογίδ ἴῃ οογία- 
ΤΠ 6 ΘΑΙΙΘΒΙΓΙ γορογίδί 8,3, 25. νο- 
οαύπῦ 84 σὐμδ ἃ γιὸ 8, 4,1. 
6}.8 ὌΧΟΥ ἀοπαίαγ ἃ ΟΥΤῸ 24. 

'Ῥ ΤΟ] η8 ΟΌΥΓΙΙΒ 0,1, 27; 2, ὃ. 

γεβία, ὅν 15. ΠΡ ΒῚ:-: 



ΙΝΌΕΣΧ α που δ 

ΖΕΌΝΗ ΚΤ ΘΟΗΝΕΙΌΒΕΙ ΑΥΟΤΌΞΒ ΕΤ ΟΟΒΕΒΟΤΌΞΝ. 

ἼΑΒΙΩΤΟΣ αἰὼν, νἱΐα ποη νἱΐα]15. 3, 

3» 52. 
ἀβλαβὴς, ἸΠΟΟ] ΙΗ15 4: 1; 3. 
ἁβρότης, τηο 1165, ἀ6 νοϑία 8, 8, 1. 
ἀγαθὸς, τι}}}15. 5, 1, τ6. ἀγαθὰ, εἰ οἵ 

Ῥοϊα5..4.1.0; 4.4. 8ὅ:32,324. {1118 
8. ἢ: 25: ἐπα εἶναι, ῬΓΟΙΘ586 2, 
1,27. 8» 3. 23. ΤΕΒ ΒΘΟΌΠδΒ 2, 4; 
το. εἴ τι καλὸν κἀγαθὸν συμβαίνοι 
55 5510. ὅ τι καλὸν κἀγαθόν ἐστιν 
ἐν Σάρδεσιν ἢ. 2, 12. ἡ. καλός. γῆ, 
[ΕΤΠΠΒ. 5. 2. 18. γεωργὸς 1, 5»10; 
6, 22. συνεργὸς 2, 4, το. τὰ πο- 
λεμικὰ 1, 5.9. τὰ πεζικὰ 1, 2, 15. 
ΤΟΥ ΠΡ Σ. 2: ὍΘ υ ἃ...13 

ἀγάλλεσθαι, Ἰεοτ {181 ΒΙσὩἸἤοαγα να]ίιι, 
διθϑῖι, νοοθ 8, 4; 12. 

ἄγαν," γΆ]46, ΠἸΠ115. νέους 1, 6, 54. 
ἀγαπᾶν τι; σοΟηΐθηΐατη 6588 2, 3, 28. 

βπδα: εἰ 1:1: 4: ἤν 4; 3. τό. 8, 2, 5. 
ἀγαπητὸς, ὉΠΙΟῸΒ 4, 6, 5. ἀγαπητὴ 9. 

ἀγαπητὸν εἰ, Βοπαπὶ 8ὶ ΟΣ" Ζης 
ἄγασθαι, τη] ΓΔΘΘΓΘ, ΔΤΗΪΓΑΥΊ, 6. 

56ῃ. τινά τινος 2, 3, 21. τοῦ πατρός 
τὸ Ὁ; 0 1ῦ- Ὁ. Πᾶὺ. 2, 4: ὃ: τοῖς λό- 
γόοις Ὁ. 4. 0. Ὁ. ἀοοι18. 2, 32, ΤΌ. 2; 3: 6. 

ἀγγελία, ΠΈΠΟΙΙΙΒ 7, 2, 14; 8, 52. 
ἀγγέλλειν, ΠυιΠοΙαΓΘ, ὁ ᾿Ασσύριος ἐμ- 

βάλλειν ἀγγέλλεται 5, 2, 30. 
ἄγγελος, Ἰερδίπιβ 23. 4 Δ ς ΣΟ τ δ, 

5. 2} ΠΟ 15.2.5. 4. 1 2. 8; Β6: 
ἄγειν, δΧΕΓοϊεατν Δανθγβὰβ Πιοβίβϑ Θ᾽ Ἵ; 

5. 3,3»46. στρατιὰν στενὰς ὁδοὺς, 
Ρ6Υ᾿' δηριυιβύαβ ν]88 1,0, 42. ἄγεσθαι, 
ΒΘΟΤΙΠῚ ἀποοτο 7. 2, 20. συμμάχους 
Ἐν Ὁ. τ. ἄγειν τινὰ εἴς τι, ΘΧΟΙΐΔΓΘ 
δῇ 2. 1,128. ἄγειν τὴν λείαν, ΡΓδ- 
ΠΡ τ ας 26. τπν ἢ; τ. ἄγειν καὶ 
φέρειν, ῬΙΘΘδ8 ΔΡΈΓΘ 2, 2, 12. ἄγειν 
πο ἈΡΈΥΥΘ ό, 2, τ. οαΠὴ ααΐ, 

ἔλαβες ὦ ἄγεις δή μοι 5, 5.33. ἀγα- 
κἰνν αὑτῷ τὸν Κροῖσον 7» 2, ὈΣ5.ι,; 

4. κλίμακας ΕΣ ὩΣ ΤΩ: εἰς δάκρυα, 
ἸΔΟΥῚ 85. ΟἸΘΥΘ 2,2, 12. ἐπὶ σῖτον 6, 
2,31. ἑορτὴν 6, 2,6. ἡσυχίαν 1, 4, 
18. ἡμέραν, ὑφ ΔΉ ΒΙΡΘΥΘ 7,1, 14. 

ἄγε δὴ, ἀρθ νϑῖῸ, 6. Ρ]Γ7811 5. 3; 4: 
ἄγετε, 6. ὈΙυΓ. 4; 2, 47. 

ἀγεννὴς τὴν Ψυχὴν, ΔΏΪΓΩΟ ΠῸΠΏ1]15. 2, 

ΤῸ Υ: . ' 
ἀγήρατος, ΒΘΏ10 ΠΟ ΟΌΠΟΧΙΠΙΒ 8, 7. 22. 
ἀγκάλη. ἐν ταῖς ἀγκάλαις περιφέρειν 

τινὰ, ἴῃ 01Π18 ραϑίασθ, ἢ. 6. νβῇθ- 
ΤηΘΠΐΘΥ ΔΠΊΔΙΘ δ ῬΘΥθΘΗΙΡῚΙ 6 {γ86- 
ἴδ Γ6 7. 5.» 50. 

ἀγκὼν, σὐὈΙα5 6,1, 20. 
ἀγνοεῖν, ἸΦΎΟΥΘΙ 2, 4. 4. ἀγνοῶν ἐμαυ- 

τὸν Ἴ, 2, 24. 
ἄγνοια, Ἰρπογϑηίία 3,1, 38. 
ἀγνώμων, Ἰπιαυ8 4. 3» 9. 1ῃργδὕτι85 

8, ὦ 49. ἀγνωμόνως, ἰθῃλθῖ8. ἢ, 

᾿ δ. 8. ' 
ἀγορὰ, τηθῦοθ8 86 νἱούπιμη ὩΘΟΘΒΒΔΙΊ86 

4. 5.42. 6, 2,11. ἀγορὰν ἄγειν ἃΡ- 
ῬΟΙΐΔΓΒ 2, 4, 22. παρέχειν ύ, 2, 38. 
ἐλευθέρα 1. 2. 23. 

ἀγοραῖοι, ὩΠΠαΙΠαίΟΥΟΒ 1, 2, 8. αἱ 
ἀγοραῖος ὄχλος, ἴπγθα [ὈΓΘΠΒ18, 
Η!5ι. αν. 6, 2, 12. 

ἄγριοι, οἷες, ὄνοι, ἴΕΥ1, 1, 4. 7. πολῖται, 
ἴΘΥῚ οἵ ΤΠΏΔΠΘΒ 1, ύ, 24. 

ἀγριοῦσθαι, ΘΠΕγασῚ 1. 41. ΣΑ: 
ἀγρός. εἰς ἀγρὸν ἀπάγειν, Υὰ8 Δ ΟΘΥΘ 

8, 3, 37: 
ἀγυιὰ, Ὑπᾶ 2, 4.5 2, 
ἀγύμναστος, οχοτοϊϊαία8 8, 1,38. τινὸς, 

ΤΟΙ ΤΙ ]Β1, 6, 20. 
ἀγχέμαχα ὅπλα, αὐτηδ 84 σοΙη]Πη8 Ραρ- 

πδηάατῃ ἘΣ ΤΩ: “15. 4. Τῆ.- 
ἀγχίνους, ΒΟΙ]ΘΓΒ.1, 45 2. 
ἀγωγὴ, νεοΐαρα 6, 1, 55. ἐν ταῖς ἀγω- 

γαῖς, ἴῃ ΤΕ Ὲ5 γομ Πα 18 24. 
ἀγώγιον, ἈΠῸ: Τ᾿ Ἐμν 
ἀγωνία, ΟΟΥΓΔΙ ΘΗ 2, 2. 15. 

ἀγωνίζεσθαί τι πρός τινα, ἴῃι 8]1ατι8ἃ Τ6 
ΘΕ 16, οαπὶ 1: 6;.0. 2. 2.1 

ἀγώνισμα, ἀἰβοορίαϊίο δραα Ἰυ61ς65 46 
νἹοίουϊα 8, 2, 27. 

ἀδαὴς, ταῖς οἱ ἸπηρΡοΥτ5 1,0, 42. 
ἄδειν, ΟΑΥΓΙΙ5 ΤΑΤΕΤΑ 1 2: ΣΤ 

ἄσμα ἀσθὲν 3, 3, 58. 
ἀδελφοὶ, ἔγαίοτ οἵ ΒΟΓΌΓΕΒ 3,1» 7. 

αε 
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ἄδηλα, τ68 Ἰρτιοίτο, οἱ Ἰποθυί 1ἱ, ύ, 9. 
ἄδηλος, ΠΟΠ ΘΟΠΒΡΙΟ15 ύ, 3, 12. 

ἀδιήγητος, ἸΠΘΠΔΥΓΔΌΪΠΒ 7, 1, 232. 8, 
ΠΩ: 

ἀδικεῖν, ᾿ξ 6 γ6 5, 4. 24. χρημάτων ὁ ἕνε- 
κα, Ἰερθβ ΨΊΟΪΔ 16 5, 2, 10. τὴν ἀγο- 
ρὰν, νὶ ΘΥΙΡΘΙΘ. ΠΊΘΥΟΘ5 νϑΠἀθη 15 
4; 5» 42. ῬΙΓΘΟΒΘΠΒ 2, 4; 8. 5» 5» 12. 

ἀδίκημα, Ὶ Ἰη)ατα 5» 5» 18. 

ἀδικία, Ἰη] ι801{16 8, 1, τό; 8, 18. 
ἄδικος σοφιστὴς, Ἰπιρτοῦτιδ ὁ» τοι. 

οἰκέται, ΒΕΥΝῚ ᾿ΠΡΥΟΌΙ, 4] 8.0 ΠΟῚ 
ΓαΠρΊΠΐΤΙΓ ΤΠΠΕΓΘ 2, 2, 26. ἵπποι, 
Θ4ᾺΪ ᾿151}] ΤΠ] η118 ΔΡΌΪ 2, 2, 2ύ. 

ἀδόλως, 51π6 410]0 4, 4,11. 7; 4: 8. 
ἄδοξος, ἸΠΡΊΟΥΙ8, σΟΠίδμη 5 7, 5. 6 Ι. 
ἀεὶ ὄντες, ΒΘΙΩΡΙ ΘΓ 1, 6, 46. ὁ ἀεὶ 

μάλιστα δεόμενος 5. 1,1. 8,1, 30. 
ὁ ἀεὶ βασιλεύων, ααὶ χαοααθ ἴθιη- 
ΡΟΙΘ Τορηδῦὺ 7, 1, 47. ἀεὶ τῷ κατ᾽ 

τὐο ΡΓΟΧΙΠΊΘ Δη ΘΟΘΘΏΠΙ ΤΡ 
,8» 35) 45. ὅ τι ἂν ἀεὶ ὁρῶσιν 6, δαί 

ἀέναος, ΡΘΓΘΏΏΪΒ, Ρθγρθύαμϑ 4, 2, ετῖΝ 
ἀηδῶς ἐσθίειν καὶ πίνειν, αἱὶ οἶθο Ρο- 

ὑπ] 116 ΤΠ] ΠΙ1Β ΒΑΨῚ 1, 2, 11. 1, 5,1. 
χρῆσθαι, Ἰηνζιι πη αΓ] 2,1. 28. 

ἀθάνατος ἔδρα, ἸοσῸ8 ΘΘΥπ18, 416Π| 4118 
ἴῃ ΘΟΏΒΘ6ΒΒ1) [6 η6ΐ Ῥεγρθίαο να ΤῊΣ ς 

ἀθέμιτον, ὨοίδΒ 1, 6, 6. ἀθθανεῦς. 4} 
Ἰορ88 αἱ: 88, ΠΣ εὖ } 5] τ τη 
ν]ο]αῦ, Βοϑ᾽θδίμβ 8, 8, 5. 
ἜΣ θηρία, ψφᾳαβ ΠΘΙΩΟ ΨψΘΠΔΙΟΙ 

1.2, 16. 
ἄθλον, σοΥ ΔΤ] 18 ῬΤΦΘ ΠΛ τη ἵ, 2, 12. 
ἀθροίζειν νοὶ ἁθροίζειν, οορδοτο, σοη- 

ΨΘΠΙΓΘ ᾿αΌΘΓΟ 2, 4, 18. ἀθροίζεσθαι 
δύναμιν, 8 86 σορὶδ8 ΠΟΡΘΙΒ 3, 1, 
10. εἰς βασιλικὴν στρατιὰν ὃ, 8, 6. 

ἀθρόος νε] ἁθρόος ἵν. δὰ 5, 3, 36] ἴῃ 
ἈΠΌΤΙΗ Ἰοοῦτη σοδοία8 1, 4, 22. ἀ- 
θρόον ἦν αὐτῷ τὸ στράτευμα, εοπ- 
νΘηοΡαΐ 2, 2, 22. ἀθρόοι, οοῃΐογίο 
ἈΡΊΩΪΏΘ 8, 1, 3. ΘΟΠ]ΙΠΟΙ 8,1, 46. 
ἀ6Ώ5118, ἄθ αἰδιειαϊηο αφηηϊηδ 5. 3, 
46. ἀθρόαι κῶμαι, νἹἱοὶ ἐγοηπθηΐί68, 
ΤΩ] 5, 4; 3. τὸ ἀθρόον, ὉΏΙν ΕΥ̓ Β88 
ΟΟΡΙ:Β, σοηΐογύα τη] π60 4, 2, 20. 

ἀθυμεῖν, ἴῃ πχοῖτι 6888 4,1, 8. 0}. 
προθυμεῖσθαι ύ, 2, 13. 

ἀθυμία, Διϊτηὶ Δ] ϑοίίο, ΟΡΡ. προθυμία 
1,0, τ2. παρέχειν τινὶ, τηθίτπιΠι 1Πη- 
ἦσθα 4,1, 8. 

ἄθυμος, Ἰρτιᾶντιβ 5, 5» 41. 
ἀθύμως ἔχειν, δηχίατη οὐ ΒΟ]]]ΟΙ τα 

6588 4, 29 3. διάγειν, ἴῃ ΤηΔρΊἃ ψ6Γ- 
ΒΆΙῚ ὑΥἹΒ. 1018. 3,1, 24. 

ἀθωράκιστος, ΠΟῊ Ἰοτιοαΐαιϑ 4.2, 31. 
αἰδεῖσθαί τινα, ΓΘΥΘΓΟΤΊ, ΨΘΓΘΙῚ 8]1- 

απθπὶ 8,1, 31. τὰ ἐν τῷ φανερῷ 
αἰσχρὰ φεύγειν. (Ὅη 7.1, 5,1. 8,7.22. 

ΙΝΏΕΧ σἀΒ ΟΝ. 

ἀίδιος νόμος, Ἰδαχ εοίουπδ, σοηϑιθίααο 
ΒΘΙΏΡΘΙ δ θιαθ ργοθαΐδ 7, 5» 72- 

αἰδὼς, Ρυάοῦ νϑυθοσπαϊα, π6 αυἱὰ 
06. Ρδ]δῃλ ΟΟΙηη 88 1, 4; 4. 3, 
3.5. 8,1,21. αἰδοῦς τυγχάνειν παρά 
τινος, ἐο, τηΔρῺΪ ἐΘΒΌΓΩΔΥΙ ΔΌ 8}1- 
400 1, ὅ, το. 

αἴθεσθαι τῷ ἔρωτι, ΠαρΎΔΥΘ ὩΠΊΟΙΘ 5, 
ΤΣ ΤΡ. 

αἱματόω. ἡματωμένα ἀκόντια, Ἰδλοιϊα 
ΟΥ̓ΌΟΥΘ Ιηΐθούία 1, 4, 1Ο. 

αἴρειν σημεῖον, Βισπιατη ἀΔ16 8. [Ο]]6ΓΘ 
7.1, 23. αἴρεσθαι πόλεμον, ὈΘΙ] τα 
ΒΊΙΒΟΙΡΘΙΘ 1, ύ, 45. ὅπλα, δΥΠ.ᾶ 6Χ- 
ΡΘαῖγο 4:2. 1τϑ: 

αἱρεῖν, ΘΔΡΘΓΘ Πιρεοπίθτη δὲ ἀββθ αὶ Ἷ 
4,21. 1, 6, 4ο. [0]]6γ6 6 τη661]0 5, 
4, 86. αἰρεθονθάι μᾶλλον, τῊ81]6 4, 4» 
8. “816 μᾶλλον 4} 2. 15. 7, Ὁ. ἘΠ2. 
7. 5» 36. αἱρεῖσθαι δικαστὴν, αἰῖσα- 
18 δ ΙΓ] Ὑ6Πὶ ΡΟΥΓΩΙΓΟΥ6 2, 4, 8. 
τά τινος, Δ]1Ο Ὁ] 5 Ρᾶγῦθθ Βθα θη 88 
βίαϊοιθ 7, 4. 11. ἀντὶ πατέρων, Ἰρ- 
518 ῬΑΥΘΏΨΙ τι ΡΥΘΟΌΥΤΘ 8, 2.9. 

αἱρέσιμος, αὶ οσδρὶ ρΡοΐαδβῖ 5; 2» 4- 
αἵρεσιν διδόναι, ΟρΡΠΟΠ ΘΠ ἀδγ6 8, 2, 8. 
αἱρετὸς, Θ]δοῖτιι5 8, 2, 11. αἱρετὸν, ΟΡ- 

[40118 2, 1,9. αἱρετώτερόν ἐστι μα- 
χόμενον ἀποθνήσκειν ἢ φεύγοντα 
σωθῆναι 3, 2. 51. 

αἰσθάνεσθαι, ΔαϊτηΔανοΥθτ 6 4. 3, 21. 
8, 4, 5. ἤσθῆσθαι, ΔῃϊτηδανοΥῦ 856 
1,1,2, 6. ἠσθημένος 3,1, 14. 

αἴσιον, ατιϑῦμπη, ὈΟΠΪ ΟἸΪΠΪΒ 1, 6,1. 
2, 4, 10. ; 

αἰσχρὸς, (ΘΟ ΟΥΓΉΙΒ 2, 2, 21. 
2; 20. 

αἰσχροκέρδεια, ᾿ἱποτὶ ὑπγ}0}15 Βέχαλιπλ 
8,, 8: 18: 

αἰσχύνεσθαι τινα, ΥΟΥΘΥΟΥΪ, ΘΑ ΓΘ ΠΘ 
ααϊὰ ἔαγρΡα σοχητηζα8 σΟΥΆΤη ΑἸ 1Ὸ 
ἃ, 5. ὅἋ“οδὲ. ἃ, 4. 25. 2 πὶ 28 αἴ ΟΣ 
νόμενος, Ἰπ[ΔΠ}18 6; τ 6. οὔπὶ 1Π- 
Πηϊῦῆνο αἰσχυνοίμην ἂν εἰπεῖν, Ρὰ- 
ἀργεῖ 18 ΟἸΟΘΙΘ 5.» 1, 10. ἠσχύνετο 
μὴ οὐ φαίνεσθαι 8, 4, 5- αἰσχυνοί- 
μεθ᾽ ἄν σοι μὴ ἀποδιδόντες, Ῥυάογοὶ 
ΠΟΒ ΠΟ 3, 2, 16. αὐ ρΑΓΠΟΙρΙΟ, 

αἶσχος 2, 

αἰσχύνομαι λέγων 5», 1, 20, 232. οὔτε 
ζῶν ἂν ἔτι αἰσχυνοίμην 4,0, ἢ. ἤἦσχυ- 
νόμην ἂν ἐνθάδε ὧν 7.1, τό. αἰσχυ- 
νοίμην ἂν παραινῶν ὑμῖν 3. 3. 35. μὴ 

αἰσχυνόμενος, 8178 ΡῬΌΘΔΟΥΘΊ, 4,» 26. 
,αἰσχυντέον 4) 2.) 26. 

αἰτεῖν τινα σῖτον, μοΐθογθ Ὁ δ] οἷ- 
θυ 8,2, 41. αἰτεῖσθαι, 5101 Ρϑίθγο 
Ι, ό, 5. 5, 2, 13. ὁ, ᾳ. εὔχεσθαι, 
ΡΓΘΟΑΥῚ θοῦ 5, 8, ὁ ΠΕ  Ὑ ΥϑΟ 771 τὸ 

αἰτίας ἄξιον, ΥΘρΡΥΘΠΘΏΒΙΟΠΘ ΟΡ ΠῚ 5. 
5, 22. ἐν αἰτίᾳ εἶναι, Ἔὁψνη. αἰτίαν 



ΙΝΌΕΧ ἀμ Οὕ 5. 

ἔχειν, ἴῃ ΘΌ]ρᾶ 6888 5, 3» 50. αἰτίαν 
ὑπέσχεν, ἣ ἐβαρύνετο, οΥἸπηΘη ργᾶνθ 
ποη αἰ 6, 3, τό. 

αἰτιᾶσθαι τὸν ἀλϑικονεὰ; δΟσίΒΆΓ 8}}- 
ααοτη ἔα 5. 1, 12. τὶ, ἴῃ 10 Ρο- 
ΠΘΓΘ, ΓΟΡΓΘΠΘΠΘΓΘ 3,1, 39. τινά τι 
ἢ, 2. 22, θἷ τινός τι, ΟΌ]ΡΆΓΘ 8, 2, 12. 
αἰτιατέον θεοὺς ἢ, 1,11. 

αἰχμαὶ, Παβίδ 8,1, 8. 
αἰχμάλωτος, ὃ, ἧ, σαρίτιϑ Ὀ6110 ὦ,1, 20. 
αἰὼν, να: 2, 1, 10. 2, 3; 52... ςτὸν 

αἰῶνα διάγειν, νἱΐαπι {γΔατισαγ6 2, 

τὸν ᾿ 
ἄκαιρον κέρδος, Ἰπποττιπ [ΘΠ ΡΟΥΘ 41|16Π0 

(δ ϑιπ 4, 2, 45. 
ἀκέραιος, ἸῃΟΡΟΥ, ΠΟ ΘΟΥΓΡΙᾺΒ 4, 5» 

2. ἀκέραια, Ἰοοα πο ἀοναβίδία, γ6- 
ἔογία σθριιβ δα νϊούπτηῃ ύ, 2, 21. 

ἀκινάκης, Ῥαρὶο, υογδωηι Ῥεογϑίοιη ἢ, 

᾿Ά. τα ἀκίνδυνος πόνος, ὑπΐιι8 ΙΔΠΟΥ ΘΧΡΘΓΙΒ 
ΤΌΓΙΟ 5, 2. δ. 

ἀκίνητον χωρίον, Ἰος 8 ΠΟ ἱἸτηπγαΐαΐα8 
1 ὁ: 80: 

ἄκλειστος, ΠΟΙ ΟἸδιιθ15 7, 5. 25. 
᾿ἀκμάζειν μᾶλλον ἑαυτῶν ἐδόκουν, 86 

1051 ΒΌΡΘΓΑΓΘ ἸθΟΥΙ 18. οἵ βίγθηι- 
(αἴθ 4, 3, 3. ἀκμάζει νῦν τὰ πάντα 
ἐπιμελείας δεόμενα, ΥΩ ὨτΙΠΟ Βα 1|- 
τηϑτη τοαυϊχιηὺ αΠ]ΠΠρϑηίϊδτα οἱ οδα- 
ΤἸΟΠΟΠῚ 4; 2, 40. 

ἀκμὴ τοῦ βίου, 05 εοἴαἴ18, Δἀ ΟἸΘΒοσ 18 
ἢ. 2, 20. 

ἀκοντίζειν, Ἰδου]τπὶ ὙΙΌΓΆΓΘ 1, 4, 8. 
ἄνθρωπον, Ἰδοῦ]ο νυ]ποσᾶσα Ποιηϊ- 
ΠΘΙῺ 1,6, 29. 

ἀκοντιστὴς, ἸΔου]αίοῦυ 4. 3. 5. ἀκοντισ- 
τικὸς, 7δουϊδπαὶ Ῥουϊιβ 6, 2, 4. 

ἀκούειν τινὸς, ΡΆΓΘΓΘ ἰτοῖη 8, ὁ Ἴ. 
καλὰ, Ὦ. 6, εὖ ἀκούειν, Ὀ6Π6 τβαἶνα, 
β]ουα ἤογοσα 7, 1, 12. ἀκούσαντες, 
σαιϑᾶ σΟρΊΪζα 1, 2, 14. ἀκουσόμενος 
τῶν λόγων ὅ, 2, 12. 

ἀκούσια, Ἰηνὶϊα 4188 ῬΥΘΘΙΘΓ 8] ΠῚ] Β6η- 
[ΘΠ ΔΤ ΠΟΙΆ ΓΙΠ ΙΓ 3,1, 38. 

ἀκουστὰ, χιδο ΔΌΣ θτιΒ ῬΟΓΟΙΡῚ Ροσδαπί 
ἵ, Ὁ... 

ἀκράτεια, ἱποοπίϊηθη11ἃ 6, 1,35. 8,1,1τύ. 
ἀκρατῆ εἶναι ἐπιθυμιῶν πασῶν οαρία!- 

[0] Ότι8 ἸΠαΠΠ]ρ ΓΘ 5.» 1, 12. 
ἄκρατος νοῦς, ΤΩΘῊΒ ομαὴϊ 

σΟΠίδΔρΡΊΟΠΘ ᾿Ό6γτὰ 8, 7, 20. 
ἀκριβοῦν τι, ἀοουγαῖθ ἴ6Π616, 1, 3, τύ, 
17. 2,2, 0. 2, 3, 18. 
ἀκριβῶς, αἰΠρθοηΐογ, ϑυχητηα οὐἃ 8, 

ἘΡ2. 
ἀκροᾶσθαί τινος, ΔιΒΟυ Δ Γ6 1,2, ΤΟ. 
ἀκροβολίζεσθαι, δτηϊητι8 ῬΌΡ ΑΓ Τη15- 

Β1Π0Ὲ51, 4, 23. 2,1, 7. ἀκροβόλι- 
σις 6, 2,15. ἀκροβολιστὴς 6. 1, 28. 

ΠΟΓΡΟΙῚΒ 
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ἀκροθίνια, ῬΥΪΓΛΙ 65 ΓΡΡΒΟῚ αας ἄθο 
σΟΠΒΘΟΓΔΉΓΕΙ 7; »»8 25. 

ἄκρος, ΘΧΟΓΘΙΠΙΒ : ἄκραι χεῖρες, ΤΠ ΠῸ5 
ΘΧΙΓΘΠΊ5 7», 1, 34. ἄκρον, τη οΠ{18 7ὰ- 
σαϊη 2; 2. το. 5.7, 2. ΠΟ ΟΧ ΥΘΠΙΑ, 
ΡΆΓΒ ΡΠΔ]ΔΠρῚΒ 7, 5» 3. κατ᾽ ἄκρον ἢ» 
1721. “ἢ ἀπρα θα ΤΠ 2 ν Ὁ: ἄν 7: 

ἄκων, Ἰην ῦτ5 6,1, 32. 
ἀλαζονεύεσθαι, 56 ΟϑίθῃηΐατῃΊθ 2, 2, 11. 
ἀλαζὼν, Ἰδούαίογῦ 1, 6, 22. 2, 2,12. 
ἀλαλάζειν, οΟἸΔΙ ΟΥ̓́Θ (Ο]]οΓο, αθ ηιϑἶῆ-- 

ἔΐδιι5 ργα δα ἐγπιθιεέλῥτι5, 3, 2, 0. 
ἀλγεῖν, ΠΟ]ΘΓΘ ἈΠΙΠΠΟ 7,1, 26. 7, 23»9 
ἀλγεινὸς, ΒΤΑν]8, τπο]θϑίτιϑ δ 3.1 2» 
ἀλεεινὴ χώρα, ἰορ! ἃ 8, ύ, 22. 
ἀλέξειν τινὶ, νίτη ΤΟρΘΙ]ΟΓΘ Δ Ὁ ἃ]ῖαυο 

4; 3,2. ἀλέξασθαι, ῬΥΟΡ ]ΒΑΓΘ Υἱπῇ 
Θὖ 1Π] ΥΔΠῚ 1, 5» 12. 

ἄλευρα, τὰ, δαύμν ΟΠ ΒΕ ἘΣ, 2.76. 
ἀληθεύειν, νετὰ ΑΙΠΟΥΘ 4, 2, . 7» 2, 

17. ἴῃ αἸοί15 οὐ [δοῦϊβ βέπι θυ νϑυὶ- 
αὔϊ, ορ». ἐξαπατᾶν, κλέπτειν, πλεο- 
νεκτεῖν 1,0, 28. ἐπὶ τούτοις ἀληθευ- 
ομένοις, δα 851 νϑυὰ (1615 4, 6, 1ο. 

ἅλις ἜΡΟΝ 5818 Πού 6, 2, 17. 8, 

7» 35. 
ἁλίσκεσθαι, ΠΟΥΤῚΡΙ, 7. 1, 28. ἑάλωσαν, 
ΠΑΡ βϑαπῦ ἃ Ποβϑύθυβ 3, 2, 1Ο. 
ἥλω 4, 5, 1- ἤλωκε 5, 5, 23. ἁλί- 
σκονται ἀδικοῦντες, ἴῃ 1ρΡ850 ἀε]οῖο 
ἀθρυθῃθη πη 2,1, τό. ψευδόμενος 
ἑάλωκα, τη Π686}} ἐδην δύνη ΒᾺΠῚ 2, 
2, 22. οὔποτε τούτους προδιδοὺς 
ἁλώσομαι, πῃ ᾳπιδτη σΟΙΩΠἸ δπι τξ 
ΒΟΓΡΠῚ ΓΘΡΟΓΙΔΥ ΡΥΟΑΙΓΟΥ 5,1, 21. 

ἀλκὴ, ΠΟΥΡΟΥΙῚΒ ΤΟΣ 7, 5» ἡ. 
ἄλκιμος. ἄλκιμον θηρίον, Ὀ6]]1υι8 ἔδτοχ 

οὐ τορθυβῖα 1,2, το. ἔθνος, ρ6ῃ8 θΡ6]- 
Ἰϊοοβᾶ οἵ [ουτῖϑ 5» 2, 25. ἄλκιμοι πρὸς 
τοὺς ἐναντίους, φτδο τ Ποβίθβ 81η1- 
ΤΏΟΒΙ οὗ δι αἀθηΐθβ , 4, 22. 

ἀλλὰ, 564, αἴ, ἸΠ110 ΟΥΔΙΙΟΠΙΒ 2,1, 13. 
εἴ 2,3, 5. »Υῶο. μὲν, ἡ.1,.τ6. αἴαα!, 
᾿α ε. 4: θ ε: Ὑίθιῶο. 
Ἴ π Π: ᾿ἀλλὰ θέγαμαι ΠΡ ΤΠ5.12: 
ἀροάμτη, ἸριταΓ, ΓΟ 5. Ὧν 2.....87: 
ἀλλ᾽ οὖν, αὖ ΘΠΪΤήνΕΓΟΙ, 4,10. ἀλλὰ, 
υϊά Τηλ}{15 ἢ 8,7, 26. ἀλλὰ---ἀλλὰ 
καὶ, ΡΙΌΓα] ἀθοβί αἱ- -υὐϑ »83.45. ἀλλὰ 
γὰρ, ΨΘΥΠΠῚ ΘΗΪΤΏΨΘΓΙΟ 5; 8» 18: 7» 
Ι, 49. ἀλλά γε, ργέο. εἰ, σετίρο, [ᾶ- 
πδδι 2,.,0: 88, 6, 18. ἀλλ᾽ ἢ πυταὶ 
ΣΌΣ, 28. ἀλλὰ καὶ, ̓ π|0, αα1η Ροὔϊ8Β 
δ; δ.ῖτο: ἀλλὰ μέντοι, αὖ νεσο 1, 6, 
18. 24. ἀλλ᾽ ἴσως μέντοι 5, 5. 86. 
ἀλλὰ μὴν, ΧΌΪΠ 1, 5» 14. 1, 6,10. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν, 4, 3.12,13. ἀλλ᾽ οὐχὶ, 
80 ΠΟῊ ΡΟΐΙΠ5 2, 2, 10. 

ἀλλαχόσε, 8110, δα αϑι18 81108 7, 4, 7. 
ΔηηΟίΐ, 

6Ρ2 



45. 

ἄλλοτε ἀλλαχῇ πη ἔπι, ἤὰης 11πὸ Ρ, 

.,.. 9» ὃ9 Ν ἱ 
ἄλλῃ πῃ γιγνώσκειν, 4110 αἴ1οὸ τπ060 ύ, 

2, 24. 1, 8» 18. 
ἀλλοδαποὶ, ΘΧΙΘΙΊ, ΟΡ}. πολῖται, 8, 7, 

14. 
ἄλλοθέν ποθεν, ΑἸϊιΠη46, οχ 811 απᾶ 

Ρατΐθ 1', 6, 432. 4, 5; 56. ἄλλοθι, 
ΑἸ] 7,1, 20. 

ἀλλοῖος, 411ἃ5, ὄψα ἄλλοτε ἀλλοῖα 8, 
Ὁ τό; 

ἀλλοιοῦσθαι, ἰτηπχαύαν! οὖ ἸΔθΘΗΘΥῚ 3, 
3» 9. 

ἄλλοι, 4116], Ορ0. Ἠοβπηηθί 1051], 7. 5» 84. 
ἄλλοι τοσοῦτοι, οί] 6 Π] 32, 2, 2. 
ἄλλα ἢ τὰ γενόμενα λέγειν, ΤηΘ 111, 
ἃ ΨΟΙῸ ὈΠοΥγθηΓα Ἰαοίαγο ὍΣ ὍΣ 
ἄλλα νέα, πονδθ σΔΠΠΟΠ6Β τ, ύ, 58. 
ἄλλαι χάριτες, ἤονδ ΘὙΑΙΙδ 3, 2, Τό. 
Ἴ ἄλλη᾽ Ασσυρία, τα πὰ ΑΒΒυΥΙδ 2, 
1, ἢ. οἱ ἄλλοι πάντες, ΟΘΟΥΘΥῚ ΟΠΊΠΘ6Β 2, 

3, 4.-.5. ὅ.5 27. - ὁ ἄλλος. στρατὸς, 
ΟἸΠΠ18 ΘΧΘΊΟΙ 15, ορρ. ἐπιρογαίογὶ, 6, 
4,1. ἄλλα πρόβατα πολλὰ, ἀδ ορίο- 
ΥΊΒ ΡΘΟΟΙΙθ 8 ΟΥ̓́ΔΒ ΤῊ .]086 7, 2, ἢ 
ἐν μὲν, ἕν δὲ, ἄλλο, ἄλλο Ι, 2. 4. 
ἄλλῳ, ἄλλῳ, ἄλλῳ 8,2, 6. ἄλλος καὶ 
ἄλλος 4,1. ΤΠ ἄλλος: ἄλλον τρόπον 
2.1, 4. ἄλλον ἢ 7. 5»41. ἄλλῃ, 8118 
τΗ 1. 2,106. ΔΙ1Δ Υ ἈΟΏΘ, ΔΠΟΡ ὃ, 3 ς 
τῇ ἄλλῃ (ἡμέρᾳ), 1. 6. τῇ τρίτῃ, 2, 3. 
24. τἄλλα, 8110 τη060, 4115 ῬΥΘΘΙΊ11Β 
79 3.12. μηδὲν ἄλλο, ΠΟῚ ΑἸΠ6ν ὃ, 
3, 406. ἄλλο μὲν μηδὲν---δὲ ὃ, 6, ὩΣ 
καὶ τἄλλα----καὶ, 7. 4.1. ἄλλο τι ἢ 23. 
2, 1. οὐδὲν ἄλλο ἢ ἐθεᾶτο τ, 4, 24. 

ἄλλοσε, 8110 1, 4; 1. 
ἄλλοτε ἀλλαχῇ περιελαύνειν, 8118 5 8110] 

ΟἸΓΟΙΙΏΨΘΗΙ 5, 2, 50. ἄλλοτε ἀλλοῖος, 
38, χ, 6 

ἀλλ ἀτβιοὶ ἄνδρες, Δ]ΙΘΩΙ ΥὙἹΙῚ 23,1, 20. 
ἀλλότρια εἶν αἱ, ἸῺ ΔΘ ΠΆΤΩ τροίαδγο Ρο- 

ἰοβίαίοχη 4: 8» 15: γίγνεσθαι 5 ΒΡ ὁ 25: 
ἀλλοτριοῦν τὴν χώραν τοῖς πολεμίοις, 

ΔΟαΙΤΉΘΙΘ 6,1, 16. 
ἀλλόφυλος, Ὁ]ΠΙΘπίροηα 1 12}. 
ἄλλως. Δ4Ἰ16Υ. ἄλλως πως 1, 1, 1. 
ΔΙΆ ΟἿ ΟΔΙΊΒΔΙ 1, 2. 11. ἄλλως 
τε---καὶ, αὐτὴ 4118 α6 σαιι88---[ΠΔ 1, 
6.11. 8]188, 8110 ἰθιηροῦα 7; 1; 17. 
ἄλλως τε καὶ, ῬΥΘΘΒΟΓΠΙΩ 2, 2; 24. 
2, 4.11. ἄλλως, ργεοΐογθδ , ύ, 42. 

ἁλμυρὸς, Βαίδιιθ 6, 2, 21. 
ἁλτικὸς, ἀρίτι5 Δα Βαϊζυϊη 8, 4; 20. 
ἀλυπότατα, 51η6 Τηο]ο5[1ἃ 1. 4,12. εὐ- 

δαιμονία ἀλυποτέρα 8, ἢ, τι. 
ἀλφιτοσιτεῖν, ὨοΥΘΙ [αΥ]πὰ τι], 0, 2, 

28, 
ἁλώσιμος, 4] ρΡοίοθϑ᾽ σδρὶ 5, 4» 4. 
ἥἵμα αὐτῷ, τπἃ ΟΠ 60 2, 4, 30. ἅμα 

ΙΝ ΣΧ απ Οὔ. 

τῇ ἡμέρᾳ, οὔτη ῬΥΪπηὰ [τι66, 5ἰπ}}}]- 
ἁίατιθ 1ΠῸΧ]Γ 1, 2; 4. 2; 4, 24 οἷς. 
ἅμα πορευόμενοι, ΠΟΥ εὐπάημα 3» 3» 
59. ἅμα ἱππεύοντες 59 2, 17. ἅμα 

προϊὼν 5, 2, 22. ἅμα μὲν--ἅμα δὲ, 
οὐτη--ἰππὰ 29 3» 10, 23. 3,91,2. 4. 
1,18. ἅμα μὲν---ἔτι δὲ καὶ, 1, 4; 3: 
ἅμα καὶ---καὶ τ. ύ,1 ἅμα τε-- καὶ 

3, 3. 32. 4; 5; 46. 
ἅμαξαι, ΡΙδαβίγα 6.,..2:.5, Ὁ τυ. 

ἅμαξαι σίτου, σΌΥτῖι5 ΟΠ σΟΙ ΠΤ Θδίπ 
δι Δ δι 

ἁμαρτάνειν τινὸς, ΔΌΘΥΥΑΓΘ, ΠΟ ἔδΥΙΓΘ 
ΤΙ, 4.11. [4}}} ἴῃ δίαθα ται, 6, τό.. 
ΡθοσδγΘ 1, 6, 56. ποῃ ἐΟηΒθααὶ 
4υοά γο] ΓΒ, Ἐν “τὸς: 

ἀμαχεὶ, Β'π6. ΡὈΓΌΙΙΟ 2, 2, 4. 
2. 28: 

ἄμαχος, 4,1, τύ. οἱ ἀμάχητος ύ, 4. 14. 
40] πομάαπὶ Ρυρπανῦ, Γ[ανϊοῖπι, 
6,1, 86. 

ἀμβολὰς γῆ» ᾿υπγὰβ ἀρρεβία 7, 5, 12. 
ἀμείνονες, ΒΡΘΙΊΟΥΘΒ, [ἢ ΔΙΌΏΟΥΙ ΠΟΠΟΥ5 
στα ΠΟ]]ΟΟΑΙ!, 8,1. 32. 

ἀμέλει, 518. ὈῸΠΟ ΔΏΪΠΊΟ, Β8Π6, Π]Πη1- 
ΠῚ ὃ, 2, 4. ἀμελεῖν, ΠΘΡΊΙΡΘΓΘ, 
1, 6, 23. τοῦ ὀργίζεσθαι 5, 5. 21. 
ἐρωτᾶν 7 79 2, Τὴ. 

ἀμελῶς ἔχειν περί τινα, ἩΘΡΊΙΡΘΥΘ 8]}- 
ΠΆΘΩ 1, 2, 7. 

ἄμεμπτος, αἱ ποη μαρϑῦ 48 40 ακ|6- 
ΓΑΙ 4, 5» 52. 8, 4.28. σ]ρ8 6χ- 
ΒΘΙΒ Ὁ; Ἐ’ 22. ρρ τος δέχεσθαί 
τινα, ἰαταῖθ ΘΧΟΙΡΘΥΘ, αὖ σατιβάτη 416- 
ΓΘΏΟῚ Ὠαθθαῦ. Πυ]Π]Δτὴ 4, 2, 37- τε- 
λευτᾶν, Ποπδϑβίθ ΤΟΥ] 7, 2» 1ο. 

ἄμετρος, ᾿Π] ΠΠΘΉΒ.18 5» 2. : ἀμέτρως 

χρῆσθαι, ἱτητηοα!οα αἴ 1, 6, 44. 
ἄμη, ἴαϊχ 6, 2, 34, 56. [τὰ νυΐρο ἴη- 

ἰοΡρσθίαμθαν ἢ.1. Μ,ΙΠῚ ξοββουϊαπη 
Ἰπδύγτηθηὐα πη 1Π[6]ΠΡῚ νἹαθραίαγ. 
Οοπίτα δυιἋαβ οχ ἢ.]. νιαᾶθῦαν [- 
ὈΓ116 Ἰπϑίγυπηθηΐτιπι [Δ ΟΘΓΘ : τεκτο- 
νικὸν ἐργαλεῖον, ὃ ἡμεῖς πυράμην λέ- 
γομεν οὐκ ὀρθῶς. 5ΟΗΝ. 

ἀμηχανεῖν τινα ποιῶ, γράϊρο οουΐ αυἱά 

ἀραῦ ἠθϑοϊαύ 6, 4. 18. ἀμηχανοῦντας 
βιοτεύειν, νἱΐαιῃ τηϊβουατῃ οὗ τοῦτα 
ἨΘΟΘΒΒΆΙ115 ἀἈδδυαΐατῃ {γᾶ γῸ 2,1, 

Ιο. 
ἀμηχανία, Υογαπι ΟΠληϊατη ἱπορὶὰ ύ, 1, 

15. 

ἀμβηνονθ αποὰ αἰ Που]αΐοβ Παροῦ ἴπ- 
ΘΧΡΙΘΔὈΌ1]68. 4, 3, 14. ἀμήχανοι τὸ 
πλῆθος, ᾿πΠ εἰ οτηϊππιτη τυ! ἱππᾶο 
Ἴ. ἢ» 28. ἀμηχανώτατοι, ΤηΔΧΙΠηΘ 
ἸΠΟΡ68, οὕ δα γ88. Πονᾶβ τη 0] θη 6188 
ΟΠΊΠΙΠΟ ἸΠΘΡ] 7; 5» ύρ. 

ἁμιλλᾶσθαι ἐπὶ τὰ θηρία, οογζαύ!πι ἴῃ 
ἴογὰ8 ὙἼΘΥΘῚ, 4, 15. 

ἀμαχητὶ 



ΙΝΌΕΧ απ σῦϑ. 

ἀμύνειν τοῖς τέκνοις, Ραρπδηᾶο (οἴθη- 
ἀδΥ ΠἸΡΘΓΟ5 3, 2, 67. τῇ χώρᾳ, δγη. 
μάχεσθαι ὑπὲρ τῆς χώρας, ἃὉ Ἰποι- 
ΒΙ0 1015 ἀοἔθη θυ ἀρτῖπη, ΡΙΟΡαΪ- 
ΒΆΠὉ οϑύϊιι πη ̓ τηρθίιιΠ), 5, 3. 5. 
8, 6, 6. ἀμύνεσθαι, 586 Ριιρπαηαο 46- 
ἔδηᾶου 4,.49 6. 7; 5. 30. τοὺς πο- 
λεμίους, ᾿ἸοΙΒοῚ ΠοΒί68 5, 4.21. τινὰ, 
ῬΟΔΒ ΒΕ ΠΊ6Τ6 ἦθ ΔΠΠατιο, νἹ ΠΟ Δ16 
1ῃ. Δ] ΘΙ 5.» 4» 25- 

ἀμφὶ, οἶγοα. ἀμφὶ ποταμὸν, ὦ, 2, ΤΙ. 
ἀμφὶ τὰ ὅρια 2, 4. τό. ἀμφὶ δείλην 
ἘΣΣΙ ἢ, Δ τᾶ: ἀμφὶ τὰς δώδεκα 
μυριάδας 1, 2, 15. ἀμφὶ τὰ ἑκκαίδεκα 
ἔτη γενόμενος 1, 4. τύ. ἀμφὶ δεῖπνον 
ἔχειν, ΘΟΘΏΔ1Θ 5» 5» 44. τὰ ἀμφὶ τὸν 
πόλεμον, 768 ΤΩ] ΔΥ5. 2,1, 21. ἥ 
δίκη ἡ ἀμφὶ τοῦ πατρὸς, 6 ]οἰΠὴ 1Π 
Ρδίχθιη θχθυοθηάσχῃ 2,1, ὃ. οἱ ΠΠΡὶ 
Ραδάταν, (ἀαἀαΐαβ ΟΥΠῚ 51115 5.» 4; 8- 
οἱ ἀμφὶ τὸν Κῦρον 1: 4. 21, 22. 560 
3» 2. ϑ,10. 4, 2, 3; (ΟΡ188 Ογτεῖ. οἱ 
ἀμφὶ Τιγράνην, ΟΟΡΙ 88 ̓“ΠἼΡΥΔΏΙΒ 4, 5. 
4. οἱ ἀμφὶ Κυαξάρην Μῆδοι, Ὀγαχὰ- 
τ Μ6αὶ 4,1, 9. οἱ ἀμφὶ τὸν πάπ- 
πον ἐξιυ εὐτάν, ΤΩΪ ΒΕ ΔΥ11, 2. 7... 

ἀμφιέσαι χιτῶνά τινα, Δ᾿[οΥἹ ὑπιπ]οῦτη 
ἸΠΘΌΘΙΘΙ, 5,17. Μδα. ΔΊΟΥ, οὔτ᾽ 
ἀμφιέννυνται πλείω 8, 2,21. ἀμφιέ- 
σομαι 4: 3, 20. 

ἀμφίλογος, ΔΙΩὈΙριμι8, ἀπθι5 ὃ, 7.0 
ἂν ργῸ ἐὰν 1, 3, ἘΘυ» ἤ Ο 3.1; 42. 
ἄν. οὐκ ἂν οὖν τοξότας γε; εἰ ἸΝ Ὥ; 

38; 50. Βορθίϊτιπι τὴ 8: Ὁ. ΕΣ 
οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ ἐκτησάμην παῖδα 5, 4, 
12. 

ἀνὰ, Ρ6Γ. ἀνὰ τὰ ὄρη πλανᾶσθαι 2, 4, 27. 
τρέχειν ἀνὰ τὰ ὄρη 28. οἱ ἀνὰ τὸ 
πεδίον, ῬΘΙ ΘαΠΊρτιπῃ ῬΑ] 68 6. .,6. 
ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν, ΠαΟΙΙΑΙΘῚ, 2, 8. 
ἀν᾽ ἑκάστην ἡμέραν 8, τ, 23. ἀνὰ 
κρᾶπος, ΟἸΠΘΉΪ Κ11..4..25. 4..2..,.80. 

ἀναβαίνειν ἙΟΠβοΘΠάθο, δααστη 2, 2. 
27. 7:1, 30. ἐπὶ τὸν ἵππον 4. 1; Ἶ. 
ἐπὶ τὸ ἅρμα 6, 4; 4. 

ἀναβάλλειν τὴν γῆν, Θ]ΠΟΟΓΘ 7. 5; 10. ἐπὶ 
τὸν ἵππον, ἰ0]]6γ6 7.1, 28. 

ἀνάβασις, ἈΒΟΘΏΒΙΒ 7. 2, 2. 
᾿ἀναβιβάζειν ἐπὶ τὸ ὄχημα, σαττυὶ ἴχη- 

ῬΟΠΘΙΟ 4; 2, 28. κατὰ τὰ ἀποτομώ- 
τατα; ῬΘΥ ΡΔΓ [ΘΠ] ΔΙῸΪΒ ΤΠ ΧΙΠΊΘ ὈΓ:- 
ΟἸΡΙΓοΙῺ ἈΒΟΘΏΔΟΥΘ. ΠΠΌΘΓΘ 7, 2, 2. 
ἐπὶ τὰ πρόσθεν, π΄ Ἰοοςα ΔηςΘΙΊΟΤα 
Ῥγδοιηϊ ἴογο 6, 3, 2. 

ἀναβλέπειν, ἈΒΡΊΟΘΥΘΊΙ, 4,12. 8, 3,20. 
ἀναβοᾶν, ΟἸΔΙΠΟΓΘ ΠῚ ἐδ ποτθ ΡῈ ΤΩ: 
ἀνάγειν, ϑῖ108 ΘΧ 80ΪΘ ΓΘΔΠΘΘΙΘΊ, 4, 24. 
ΠΗ ἐπὶ πόδα, Ρθάθμι τϑίδυτο 
8, 8. 9. ὡς λέξων τι ἀνήγετο, ρᾶ- 
γα )αΐ 56 δα ἀϊοοηάϊιμηῃ ύ, 2,12. 

ἀναγελᾶν, Υἱδαμη [Ο]]6 6. ἢ,1, 8, 
34: 

ἀναγιγνώσκειν, ΤΘΟΙ ΑΙ 4, 5, 26. 
ἀναγκάζειν, ΘΟΡ616 ἠναγκαζόμεθα μετα- 

νοεῖν 1,1, 3: ἠναγκάσθη λόγους προσ- 
φέρειν περὶ συνουσίας ὍΣ 31. 7: 
5. ὕύο. ἃ ὑπὸ τῆς ἐὑβϑδἑὼν πράττειν 
ἠναγκαζόμην 2. 3.10: 

ἀναγκαῖα, ηθοθδϑι αΐθϑ ὨΔύΌΓΘΘ, 7: 8» 40. 
8, 8, 11. ἐπὶ τὰ ἀναγκαῖα ἵεσθαι, 

εἀὐθαυτὸ Δ πδίαγδο ΠΟΟοϑβαυα 1. 
6, 56. 

ἀνάγκη διηναγκάσθαι 8, 2, 5. ἀνάγκην 
προστιθέναι τινὶ προ ε  Ο ΘΕ νἹ] οο- 
θ6 16 δα τη]]Π0]181| 2, 4: 12. 

ἀναγώνιστος διατελεῖ, Ἐπ Το 5.01 ὁου- 
ἰδΙΉΘΏ 1, 5» 10. 

ἀναδεικνύναι, ἀΘΟΙΆΓΑΓ 6 8, 7, 22. 
ἀναδέχεσθαι, ἴῃι 88 ΤΘΟΙΡΘΙΘ, ΒΡΟΠογο, 

ῬΟΠ ΘοΥα πό, τ 1: Τ7. 
ἀναδιπλοῦν, ΔΌΡΙΠΙΘαΓΘ ΠΈΣΕ 
ἀναζευγνύναι, ΒΟΙνΘΓΘ, ῬΥΟΠΟΙΒΕΙ 8, π, 

ΤΊ 28. 
ἀναθαρρύνειν, ΔΕΪΠΊΟΒ Δ άΕΥ6 5, 4; 22. 
ἀναθήματα, ἀΟΠΔΙῖα, πυμθ γα φάθ ἴῃ, αἰοὶ 

ἐοηιρίο αθαϊοαρέι" ἢ, 2. 10. 
ἀναιδὴς, Ἰτηριθη8 ὅ,1, 28. 
ἀναίνεσθαι ἔργον, Ορτι8 αοίγθοοίαϊ 6, Π6- 

Θοῦ!ο 88 ΒΓΔ ΠΘΥΘ 2, 1, 21. 
ἀναιρεῖν ὀλιγαρχίας, ἰοΥηδτη ΟἸν Δ 15, 
ἃ ΒΌΠΏΓΤΩΙΠῚ ἸΠΠ ΘΙ] ΠῚ οϑύ ΡΘΠ65 
Ρᾶμοοβ, τηὰΐαιθ 1Π Δ]18Π| 1, 1,1. 
ἰπύργους, [ΌΓΙ65. Θνουΐθγθ 7. 5.12. , 
σκηνὴν, ΤΘρΡΘΥΘ ᾿θῃΓΟΥ ΠῚ 7» 8» 4: 
ἀναιροῦντες, 86. τὴν τράπεζαν, τη] 1- 
8071] 4] ροβῦ σΟΘΠΔΠῚ Τ]ΘΏΒ8ΠῚ ΟΌΤη 
ΟἸ015 ἀβρογίδηΐ 8, ὃ, 2ο. ἀναιρεῖσθαι, 
101 16:6 πΠ ΠΟ, 3.17. Ὁ.) 5; 27. 

ἀναισιμοῦν, ᾿ΠΠΡΟΠΘΘΓΙΘ 5, 2, 15. ἃ Πποΐ. 
ἀναίσχυντος, Ἰτηρυ ΘΒ 2, 2, 28. 
ἀναισχυντία, ἰτηρυ 6 η018 1, 2, 7. 
ἀναίτιος, σἸΠ]ρα νΔΟδ 8.1, 6,10. 5» 5» 22. 

ἀφροσύνης, ἀθτηθης186 σα]ρὰ Πθ υδη- 
ατι51. 5510. 

ἀνακαλεῖν ὀνομαστὶ, ΘΟΥΙΡΟΙΪαΓ 6 ΠΟΙΗΪ- 
δ ΕΠῚ 2, 2, 28. εὐεργέτην, ἈΡ}6]]ΑΓῸ 
Ὀθηθῆἤουπι 3, 2. 4. δαοοία μη 6Χ- 
ΠΟΥΐΔΠἋΙ σαυϑᾶ 1, 4: 22. 23, 23, 42. 
7.1, 235. ἀνακαλεῖσθαι κύνας, ΟΆ 68 
Δα 86 νοσδγ6, ΓΟ ΟΟαΤ6 ΡΔΙδηΐ68.1, ύ, 
10. 

ἀνακλάζειν, Ἰα ΑΥΘ 1, 4.18. 
ἀνακοινοῦσθαι, σΟΤΩΥΠΙΘΑΓΟ Ρ, 45 15. 
ἀνακομίζεσθαι, ἴῃ Ἰοοιηι ἀπίπιτῃ οοηρθ- 

ὕΈΓΤΘ ό,τ, 14. 
ἀνακρίνειν, ὈΘΥΘΟΠΙΑΙ 1, ύ, 13 
ἀνακτᾶσθαί τινα, 510] πον τ εν ΤῸ Ὁ. ὃ. 

1, 4; 2- 2. 2.10: ἢν 5» 85: 
εἰμ τοβόϑειν τινὰ. βοοίαπη ΔΒΟΊΒΟΘΓΘΊΙ, 

ἼΞ Τοῖα) ἢ» τὰν τὰ ὅπλα, ΓΘΟΙΒΟΓΘ 
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ΔΥΠΊἃ ΟὈ]αΐα οὗ ᾿ῃ τη θά ]ο ρμοβὶΐα 2,1, 
19. τετρωμένους, γυϊπογαίοβ. 5ι1561- 
ῬΘΓΘ Δα] νδηαϊ οὐ ουγϑηα!ϊ οαιιβᾶ 5; 

ΚΑ; ΔΊ. 
ἀναλάμπειν, Παγητηδτη σοποσρύαχῃ α]- 

ΒΌΓΘ ΡΥΟΘΘΓΘ 5,1, 16. 
ἀναλίσκειν, Αδαμ ΘΓΟ, ἀνηλώκει 1, 4, ἢ. 

ἀνήλωτο 2, 2,5. ἀναλίσκεσθαι τι- 
τρωσκόμενον, νΪΠΘΙΙθι15. ΘΟ ΠΟΙ 2, 
τ. 8. 

ἄναλκις, Ἰγ1}06}}18. 7, 5» 62; 8,1, 45. 
ἀναμάρτητοι, 4ὍΪ Ὠ1Π1] ἴῃ [6 α6]1(κ16- 

Υπὺ 323, 1, 27. ἀναμάρτητος, Ὡὰη- 
απ ΌΘΥΤΔΏΒ ἃ ἰθρ6 δύο δὲ Οὐ - 
αἴπ6 8, 7, 22. 

ἀναμάχεσθαι, Ἰἰΐογατηα ρΡαρΏδη 0 ΒΆΤΟΙΓῈ 
ΟἸδά θη ἀσοδρίδπι 3,1, 20. 

ἀνάμβατος ἵππος, 411 ποῃ ΔἸ θθύι 
δα “βαυϊϊαπάππι 4. Εν 46. 

ἀναμένειν, ΘΧΒΡΘΟΙΑΓΘ 2. 3. 22. 8,1,44. 
τὸ πορίζεσθαι τἀπιτήδεια, ἔστε, υ1ἴ- 
ἴθυγθ ΓΑΓ]ΟΏΘΙΩ ΘΟΙΏΡΔΓΆΠΑΙ γὸ8 δὰ 
ν]Ἱοὔτη ΠΘΟΘΒΒΔΓΙ8Β, ἀοηθα χ,ύ, [ο, 

ἀναμιμνήσκειν, ἈΠΟ ΘΓ 6, 4, 12. ἀνα- 
μιμνήσκεσθαι 1,2,11: 3, 3, 8. 

ἀναμφιλόγως, 51η68 ΘΟΠΕΡΟνΟΓΑΙΆ, μαπὰ 
ἀπ0186 8,1, 44. 

ἀναμφισβήτητον (ἐπ᾽), ἴῃ Ἰοσθπη ΠΟῚ 
ἀυθίαπῃ 8, 5. 6. 

ἄνανδρος, Ἰσπιαντ8 8, 8, 27. 
ἀνανεύειν, Δ ΌΤΠΤΙΘΥΘΊΙ,ύ, 12. 
ἀναξίως, ἸΠαΊρῚΘ 5. 5» ὃ. 
ἀναξυρίδες, Ὀγᾶοςξο 8, 2, 12. 
ἀνάπαλιν περιφέρειν, ΟΥ̓ΙΠΒ ᾿ΏνΟΓΒΟ 

ΟἸΥΟῸΙΉΐοΥΓΘ 2,2, 2. 
ἀναπαύειν τὸ στράτευμα, ἃρτηθῃ 60ῃ- 

ὍΠΕΓΘ, αὖ αυϊοβοαῦ 7.1, 4. ΠΟῚ ΡΙῸ- 
αἶγα βίπουβ ὀχίγα σαβίχα 32, 3, 20. 
ἀναπαύεσθαι, αὐι]οῖ! 86 ἀδγ6 2,1,41. 
ἢ, 2. το ὦν πο τὴν  π: δὲ... ΜΙ 18 
τ], ΠΟῚ Ρ]ΘΟΙ ὁ, 1,11. ὁ πόλεμος 
ἀναπέπαυται 7; 5» 47. 

ἀνάπαυσις, 66 1168 7. 5» 81. 
ἀναπείθειν, ῬοΓΒαΔάοΓα 2,2, τό. 
ἀναπέμπειν, ἸῺ Ἰοσιατὴ Δ] ΠΙΟΥΘτη ΤῊ] 6 ΥΟ 

7» 5. 34: 

ἀναπεπταμέναι πύλαι, μοΓύδΘ Δρογίδο 5, 

2, 6. 
ἀναπηδᾶν, ῬΤΟΒΙΠΓΘ, ΘΌΥΓΘΙ Δ4 1, 4,2 
ἀναπιμπλάναι, ἸΤΏΡ]ΕΥΘ 2, 2, 27. 
ἀναπνεῖν, ΔΙΠΪΠΊ τ ΤΘΟΙΡΘΓΘ οἵ Ομ Η͂Γ- 

ΤΩΔΓΘ 5.» 4» 38. 
ἀναπτύσσειν τὴν φάλαγγα, τΟρ]]οῦγΘ 

ΡῬΠΔΙΔΏρΘΙη 7, 5,3» 5. δ΄. δηποί. 
ἀναρίθμητος, 1 ἸΠΠΕΤΠΘΙ 15 7. 4. 17. 
ἀναρτᾶσθαί τινα, 510] ἀονίποογο, Π0Π- 

ΟἸΠΆΓΘΊΙ, 4,» 1. 2, 2,20. 8110 ΠΠΡΟΙΟ 
ΒΕ ΡΠ ΘΟΓδ 1} 1.8: 

ἄναρχος, ΟΆγ6Π8 ΓΟοίοΥΘ, 06 3, 3,11. 
ἀνασκευάζειν, αυιίοῦγο ὁ, 2, 25. σοηίγ, 

ΙΝΠΕΧ ΘΟΕ ΔΟΥΞ, 

κατασκ. ΒΆΙΟΙΏΔΒ (ΟἸΠρΟΓΘ 8, ἢ, 

᾽ ὧν ἯΝ - με 

ἀνάσκητος, Ἰηθχοχοϊίαῦι5 8, 8, 24. 
ἀναστομοῦν τὰς τάφρους πρὸς τὸν πο- 

ταμὸν, ἴοδδατη σΟΠ͵πηρθγα οὰπὶ ἢὰ- 
Ἶ ᾿ 20) 7; 5» 15. ἶ 
ἀναστρέφεσθαι, 6 ἴᾳρα γονογ οοπίχα 

Ὠοβίθβ ροιβθαιθηΐθβ 2, 1,9. ἐν τῇ 
χώρᾳ αὐτῶν ἀναστρέφεσθαι, νΘΥΒΑΙ], 
ἹΠΌΡΑΙ 5... 5: 7 Σ Ἰν 

ἀναστροφὴ, σΟΏνΘΓΒΙΟ 5; 4» 8. 
ἀνατείνειν τὰς δεξιὰς, ἴΟ]]6γ6 ἀοχίχαβ 

4,2. 17. ἀνατεταμένος τὴν μάχαιραν, 
βΒ]δάϊαπλ 5.0] αῦπαπλ ὕθηθηβ 4,1, 2. 
ἢ. 1, 34. ἀνατείνειν τὰ κέρατα, 6χ- 
ΘΠ 616 σογ πᾶ 7,1, 6. ἀετὸς ἀνατε- 
ταμένος, ΘΟΧἕθηΒ15 8118 7,1, 4. ἀνα- 
τείνεσθαι, ΘΧίΘ 61, ΡΟΓΓΙΡῚ 7, 1, 16. 

ἀνατέλλειν, ΟΥΤῚ 8, 2, 2. 

ἀνατιθέναι οἴ ἀνατίθεσθαι, Ἰτηροποῖα 8, 

τ τας ; 
ἀνατλῆναι πόνον, ῬΟΥΐΟΥΤΘ ἸΔΌΟΥΙΘΙΩΆ Ι, 

2,1. 
ἀνατρέπειν, ΘΨΘΙΘΙΕ 2, 2,5. ΡΓΟΒίοΓ- 
ΘΓ 4,3, 17, 18. 

ἀνατρέφειν τὸ φρόνημα, ΔηΪτητΙΠὶ ΘΧΟΙ- 
ἴδγθ δ.» 2, 34. 

Ἐκ θυ τστς σεσωμένος 3, 2,15. ἀνα- 
φαίνομαι ἔχων, Δρραγεοῖ τὴ6 ΠΆΌΘΓΘ 
45. 5:15. ἀναπεφήναμεν προσοφεί- 
λοντες ἄλλας χάριτας 23, 2. τύ. εἴ τις 
ἄλλος θεῶν ἀνεφαίνετο 3, 3, 22. 

ἀναφυσᾶσθαι, Ἰμῆδτγ] 7, 2, 22. 
ἀναχάζεσθαι ἐπὶ πόδα, μ6416Πὶ ΤΟΐΘΓΓΘ 

7» 1, 84. 
ἀναχωρεῖν, ΥΘοΘάογα 4,1, 2. 
ἀναχωρίζειν, ΥδΟΘ 6 6γ8 Ἰαθότο, ΓΘ σΟΓα 
ἤ»1,41. 2, 2, 8. 
ἀνδραγαθία, [οττ4ο0 3, 2, 55. 
ἀνδρεῖος ἀνὴρ, ΝὶΓ [ΟΥΒ 1, 4.11. ἀν- 

δρείως, [ΟΥΟΓ 1, 3.1 
ἀνδρικὸς, ΤΟΥΒ 1, 2, 12. 
ἀνειμένως πίνειν, ΒΘΟΌΓΘ, Οἴπὰ ΟἸΠΙΪ 

ΠΙοΘ π΄], ροίδγθ 4; 5. 8. 5» 4» 45. 
ἀνειπεῖν, ῬΘΥ ΡῬΓΘΘΟΟΠΘΙῚ ΘαΊΟΟΓΘ 4, 5» 

Βό, πάντα τὰ χαλεπὰ, ᾿πίοη] Δ }] 
σΥν βϑίτηα 18 4, 2, 35. 

ἀνειργμένος, 5. 4. 45. Δηποῖ. 

ἀνελευθερία, 111 6 ΓΑ]185, ἀναγ ϊα ΒΟΓ- 
6168 8, 4, 232. 

ἀνεπίκλητος, νΔΟΔΠΒ. Οὐ]ρὰᾷ οὖ ΤΘΡΙΘ- 
ὨΠΘΠΒΙΟΠΘ 2,1, 22. 

ἀνεπίληπτος, ΤΡ ΡΟ ΠΘΠΒιιΒ 1.2, 15. 
ἄνευ δίκης, Ἰπα]οία οαῖιδα 2,1,06. ὧν 

ἄνευ 6,1, 14. 
ἀνέ ἽῚ ἩΜΤ ΟΣ καὶ θάλπη, ΡΟΙΘΥΓΘῚῚ, 

2,10. ἀνεξόμεθά σε ὁρῶντες, 5,1, 20. 
ἀνηβάσκειν, ΓΘΡΕΟΒΟΟΓΘ 4.0 6,7. 
ἀνὴρ, ΥηΔΥΪΐτι8. 1, 3.14. ΥἹΙ [οττβ Ὡ; 

21. ἄνδρες, ἸΔΠΠ δα 45»1,0. οἱ ἄν- 
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ὃρες, ὨοΟΒίαΒ 3, 3, 30; 7ν1ν,9. 6ἴ0, ὁ 
ἀνὴρ Ῥ͵Ὸ ἐκεῖνος, 1,0, 12. ἀνὴρ νεα- 
νίας, ΝἹΓ ᾿πν 18 2, 2, ύ, ἢ". ΘΕ 1168, 
ΟΡΡ. ὁ ἵππος, Ἴ.1, 2. ἀνὴρ τοῦ δή- 
μου, ΠΟπΊΟ 46 Ρ]6})6 2, 2, 22. 

ἀνθεῖν, υἱΐογο, ΠΌΥΘΙΘ ύ, 4,1. 
ἀνθηρὸς, Πονατι8, ΤΘΟΘ 8, ΠΟ Οὔ 50- 

Ἰθίτιβ πθς τιϑιι {γϊ{π|8 1,0, 48. 
ἀνθίστασθαι, τοδιδύεγθ 1, 2, 10. 
ἀνθρώπινα ἁμαρτεῖν 3,1, 40. 
ἀνθρώπιον, ὨΟΙΠΊΠΟΙΟ 5, 1, 18. 
ἄνθρωποι, ταἸ 685 7: 4. 18. πολῖται ἄν- 

θρωποι ὃ, ἢ, 14. τῶν ἐν ἀνθρώποις 2, 
2. 17. μάλιστα ἀνθρώπων ἢ, 2, 28. 

ἀνιᾶν, τὴ ]6 ὨΔΌΘΓΘ, το] δίῃ ΘΧἢ]- 
ὈΒΣΘ τ, 3.1 ν. 2..».3:.7--.80.42,12. ΟΡ. 
φριελεῖν 1, 4. 25. ἀνιᾶσθαι, ξδρτΘ 
ἔξευσθ 4,06,4. ορρ. χαίρειν 6, 3, το. 
οὗ εὐφραίνεσθαι 0}. 5. 4,21. 

ἀνιαρὸς, τη ΘΒ[Π81, 4,14. 8,2, 42. 
ἀνίδρωτος, 516 ΒΟΥ οἵ ΘΧΘΓΟΙ Δ ΌΟΠ 8 

2,1, 29. ἀνιδρωτὶ, ΒΟΡΊΟΓ 2, 2, 30. 
ἀνιέναι, 6616, αἷθ ἐθγγα ,7νμεῖοες Ῥτῶζε- 

γοηΐθ 5, 2, 15. ἀνιέναι τινὶ θηρᾶν, 
[ΔσΟγ6 ροϊοβίδίθιη 4. ύ, 4. ἀνεθεὶς, 
ΠΑ Ιβου]α πηθίπιαιιθ 1 θαγαΐιιβ 3,1, 26. 
ἀνιέναι, ΤΘΙΩ ΘΓ 8 Ροιβθαυθπάο τ; 
4. 21, 22. τὴν ἄσκησιν 7»: 59 70, 75- 

σῶμα ἐπὶ ῥᾳδιουργίαν ἢ, 5.» 78. 
ἀνιέναι, ἈΒΟΘΠΟΕΙῈ 2, 4. 17. 
ἄνισος, Ἰπϊ αι 2, 2, 17. 

ἀνισοῦν, ΘΧΘαθδγ 7, 5» (5. 
ἀνιστάναι, Θχοιΐαγθ 6 Ἰθεΐο 8, 8, 20. τὰς 

μηχανὰς, ΘΥΙΡ ΘΙ 5 ΧΟ ΩΣ ἀνίστα- 

σθαι ἐκ τῆς ἐνέδρας, σΟΠΒΌΤΡΘΥΘ 
ΘΧ ᾿ὐρος 5»4- 4. ἀναστήσεσθαι 5; 

3:4 
“νοτων ἢ Ἐ]υ]αγο 5, 1,6. 7.3.9 
ἀνόητος, ἀΘΙΏΘΗΒ 2, 2. 15. 
ἀνολοφύρεσθαι, Θ]Ό]ΔΓΘ 7, 3; 14. 
ἄνομος, ἸερΊθιιΒ ΓΒΡΌΡΏΒΔΗΒ 1, 3, 17. 
ἀνόσιος, 806]65ἴι15, ΠοίΑΓΙ 18 4,6, 4. 7, 

ἘΠ) 82 
πο σδω, ΑἸ γλΙ θα 6, ῬΌΡΠΔΓΘΙ, 

6, 8. ΟΟΙΑΥΘ 3,2. 10. ὅ6 ἴατα α1- 
Βοθρίδυθ 8, 2,27. 

ἀνταγωνιστὴς τινὸς, ξΘΥ.Ϊ118 3, 3, 26. 
ΒοΒΕ15 1,6, 8. 

ΕΘ ας β κα ΨΙΟΙΞΒΙΠῚ ΓΘΥΘΓΘΙ 8,1, 28. 
ἀνταίρεσθαι ὅπλα τινὶ, ςοηΐγα Δ]1 6 πὶ 

ΔΥΤΩΒ, ΒΤΊΘΙΘ 5, 4, 25. 
ὅν πΡΉΝαι ὙΙΟΙΒΒΙη ἰχδογθ 3, 2. 

58. 
ἀντασπάζεσθαι, γἱοϊδδίτη ΔΙΩΡΙΒΟΙ 1, 

3» 3: 8» 8» 42: 
ἀντεξιέναι, σομΐτα ὈγοΟάϊΓα δά ρυρηδη- 

ἄυμῃ 4:1,1. 
ἐπι κ᾿: Ρτοάϊτο σοπίτα δὰ ρὰρ- 

ΠΔΠΘΌΠῚ 3, 3, 20. 
ἀντερείδειν, ΟΡ 8, 8, τό. 

4δῦ 

ἀντερέσθαι, νἱοϊδδὶπλ ἰη ΘΥΥΟΡΆΥΘ 2, 2, 
22. 

ἀντέχειν, ΕΣ ὑπομένειν, ΒαΒΙΠΘΓΘ, το- 

βἰβίθυθ 6, 4» 18, οὐδὲν ἐδύνατο ἃ ἀντέ- 
χειν μὴ οὐ χαρίζεσθαι 1, 4,2. ἀντέ- 
χεσθαι τῆς ἀρετῆς, δΒύπαοεγα, νἱγίατ 
ΡΨ ΠῚ 

ἀντὶ, Ἄ; ἸΏ ΘΟΠΊΡΘΏΒΔΙΟΠΘΙΩ 4, ύ, 
5» 8. ἀντί τινος δέχεσθαί τι, οοτη- 
τητι 8 6 ΟἸΙΠῚ 8]]αὰο 811. 014 ιν, ὁ, Ὁ; 
ἀνθ᾽ ὧν σὺ εὖ πεποίηκας ἡμᾶς, ῬγῸ 
115 θΘηΘἤΟΙ18, ααϑ8 ἰῃ ΠΟῸΒ ΘΟΠΓ]1501 
6, Ι, 48. ΡὈΓΌ, ἸοσΟ 3.1, 12. ἀντὶ τοῦ 
ἀρήγειν, ὩῸΠ τη060 ΠΟῚ {110 ΟΡ6ΙΏ, 
5864 6, 2, 19. ἀντὶ τοῦ ; αυδ 46 οδὰ- 
8:1 8,2; 21. 

ἀντιβλέπειν τινὶ, σοηΐτα {πο 7], ΟΟἸ]ΟΒ 
ΟὈΥΘΥΘ 6 8]1Ο 11] 3,1, 23. 5» 3» 323. 

ἀντιγνωμονεῖν, ΒΒΟΒ ΒΘΏΓΓΘ 4. 3; ὃ. 
ἀντιδεξιοῦσθαι, νὶἱοἸΒδὶπη ἀΟΧίΓατ ἀΔγ8 
 4,2,10. ἘῊΣῚ 
ἀντιδωρεῖσθαι, ΥἹοϊΒϑη ἀΟΠΔΥΘ 3, 4, 

ΘΖ: 
ἀντιθεραπεύειν, ν]ΟΙΒ51Π ΟΟΙΕΥΘ 8, 3, 

τάροῖν, τή φεδ  β μ 
ἀντικαθιστάναι, ΟΟΡΙΔ5 ᾿πδίγπποίαβ ΠΟ- 
ΒΒ 8 ΟὈνοΓοΥΘ, δοθῆ Ποβίθιι5 
ΟΡΡΟΠΕΓΙΘΊ, 6, 42. 

ἀντικνήμιον, (1018, ρα 5 ΟΥ̓ 5 ἀμ ἑΘΥἼΟΥ, 
ορροϑδῖέα 5:78 2, 3. 10. 

ἀντικρὺ διὰ, τϑοῖδ, 5. ΡΘὨΪΐτι5 ῬΘΓ 7,1, 
80. ᾿ 

ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν πραγμάτων, ΥΕ8 
ΘΟ ΘΠ(45 ΒΌΒΟΙΡΘΓΘ “. νοι 

ἀντιλέγειν μὴ οὐχὶ---ἀξιοῦσθαι 5. ΣΟΙ 
ἀντίος, Δάν ΟΓΒ8, ΟΡΡοβιίῃϑ 1, 4, 8. τῷ. 

5.4.7. ὅ, 3,13, 35. ἀντία ὁρᾶν ἢ, 
1. 23. 

ἀντίπαλος, Δάν ΘΥΒΑΙΙ5 6, 1,12, 26. 
ἀντιπαράγειν, (Οηΐγα ἀσοΥ6 ἴῃ Ποβίβϑ 

ΘΧΘΟΓΟΙ ΠΏ. 1, ύ, 423. 
ἀντιπαρακαλεῖν, ΥΟνΟΟΘΔΓΘ, νΟσδΙΘ 2, 

2,2 η: 
ἀντιπαρακελεύεσθαι, νἱοϊδδὶπη Πογίανϊ 

8: 3» 42. 
ἀντιπαρασκευάζεσθαι, νὶοϊδδίτη 86ράᾶ- 

ΤΆΤ 6, 1, 26. 
ἀντιπέρας (κατ᾽ )» δ᾽ ΤΕΡΊΘΩΒ. ἡ, 1. : 
ἀντιπληροῦν τὰς τάξεις, ΒΌΡΡΙΘΓΕ, ἐπ 

ἰοοιην πυλίδα, χιὴὶ αἰοδιμιΐ διε - 
ἔμ γ6 ἤοῦο5 2,2, 26. 

ἀντιπολεμεῖν, σΟΠΐγα Ὀ6]]ΔΓ6 7, 2, 24. 
ἀντιπροσιέναι, ΘΟμΐγα ῬΥΟΑΙΓΘ, οοσι- 

ΤΟΥΘ »» 3:24. 7:1.5. 
ἀντιπρόσωπος, Δαν ΓΒι8 ΠΡΜΑΩΙΘΝ 
ἀντιστασιάζοντες, οἱ, [αοῖϊο οοηίταχία 

7» 4» 3: 
ἀντιστρατεύεσθαι, ΘΧΡΘαΙΠΙΟΠΟΙΩ 5ιι861- 

ῬΕΙ͂ δάνογβιβ 8, ὃ, 26. 
ἀντιτάττειν ἑραχάρωϑεὶ εἰς ἐμβολὴν τοὺς 
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ἡμίσεις τῶν ἀνδρῶν τῆς τάξεως, ὁ6η-. 
ὑα απ ὈΙΡαυ το ἀἰνΊβαπῃ τὰ ᾿ηδῖχα- 
6ΓΘ, αὐ ΡΥ 8]ίθγα 1ῃ δ]ΐθγαση [δοϊδῖ 
Ἰπηρϑίμη 2, 3, 17. ἀντιτάττεσθαι 
πρός τινα, 5γ. μάχεσθαι, 56. Ορρο- 
ΘΙ 2,1, 18. 

ἀντιτιμᾶν τινα πᾶσι τοῖς καλοῖς, ΟΥΠῚ 
ΤΑΛΊΟΠΘ. 8110] σγϑίδηη Του, νἱ- 
ΟἰββΊ τ ΠΟΠΟΙΆΪΘ 5. 2,11. 

ἀντιτρέφειν, ΥἹΟΙΒΒ1ΠῚ ΔΙΘΓΘ 8, 2, 28, 
ἀντιχαρίζεσθαι, νἱοῖΒ51Π) ρΎΔΙΠΟΔΥΪ 4, 

1:20. 
ἀντωφελεῖσθαι εὖ ποιοῦντα, [γιιοΐατη Ὀ6- 
ΘΠ] 1ῃ Δ] Ππιτὴ 60]]Δ11 ῬΘΙΟΙΡΘΥΘ 1, 
6.τι. 

ἀνυδρία, δῆτιϑΕ Ἰπορὶὰ 8, 6, 21. 
ἀνυπέρβλητος, ἸΠΒΈΡΘΙΓΔὈ1]15, ᾿ην]οΐτι5. 

8, 7,15. 
ἀνύποπτος, ΠΟΙ ΒΙΒΡΘΟΪᾺΒ 5, 3; 11,12. 
ἀνυπόστατος, Ἰῃν]οΐτι8, ΟΕ} Ὲ5 Μ]ΠΩ π6- 

ΤΩΟ 5 ΒΌ ΠΟΙ ροΐεϑί ὃ,1, 2. ἀνυπό- 
στατον φρόνημα Ἐν ἡ: 60 6586 
ΔΏΪηΟ, 4] ΠΟῸ ΟΘα", Ώ1] πηθύαζ 

8» 2, 38. 
ἀνύσιμος, οἴ αχ 1,6, 22. 
ἀνύτειν μᾶλλον, οἷαϑ ΘΙΠΟΕΙ͂ΘῚ 1, 6, ε- 

οὐδὲν 5, 5; 22. τὴν ὁδὸν, 10. τὴν πο- 
ρείαν, Ἰίαεγ᾽, ΡΘΥ ἤσοΘ 2, 4.32. 8080- 
Ἰαΐα 8, 6, 18. ἀνύτειν, ἸτηροίΓΕΓ6, 
ΘΙἤσοτο ΡΥθοδη6ο 7, 2: 14. 

ἄνω πορεύεσθαι, ϑυγϑιιπη ῬΤΟΡΤΘαΙ 7, 
1; 22. ἵεσθαι 3, 2, το. ἄνω καὶ κάτω, 
ΒΈΓΒΙΙΠ ἀΘΟΥ̓́ΒΊΙΠΏ, ππιὸ 11}π|6 1, 2. 4. 

ἄνωθεν, ἀΘΒτΡΟ 5. 1,6. 
ἀνωφέλητος, 10 11|1}18, α6. ἀργὸ ἡποιίίο, 

Τοῦ. εἰ. 
ἀξία, αἰστία5, κατὰ τὴν ἀξίαν 2, 5, τό. 

τὴν ἀξίαν ἀποδιδόναι 4. 1,2. 
ἀξιέπαινος, Ἰατθ αἸρσΉτι8 5, 2, 6. 
ἀξιέραστα τέκνα, 1106 11 ΟΔΥΙΒΒΙΤΩΙ 5. 

» 2: τ Ἑ ἀξίνη, ΒΘΟΙΧῚΒ 0, 2, 24. 
ἀξιοθέατος, ϑρθοοίαϊτμι ΟἸσΉτι8, ΓΟΥΙΩΘ0 
ΡΥΓΘΘϑίδη ΔἸ ΒΒιτηδο ύ, 4, 4. 

ἀξιόκτητος θυγάτηρ, {{1ὰ ΟΥ̓ Β51Πηἃ 5. 
2: ΤῸ: 

ἀξιόλογος, τηθτηοτ δ ΠἸσ 5 8, 2, 12. 
ἀξιόνικος, αἸρτ5 νἹοίου]δ 1, 5. ΤΟ. 
ἀξιόπιστος, Πα 6 αἸΡΤΤΙΒ 4; 1, 21. 
ἄξιος λόγου φίλος, δτηϊοιι8 νϑυ8 οὖ 

ΟΟΙ8. 7, 3, 1ο. ἐπιμελείας, παπα 
ΠΘΡΊΙΡΘηαΙ5. 5» 4, 37- ἄξιοί ἐσμεν, 
ἀοθθπιαθ, ποβίγαη οϑῦ 5, 4, Το. 
ἐπαίνου σοι ἄξιος 5, 5. 14. ἄξιοι 
πλείστου κεκτῆσθαι, ῬΟΒΒΘΒΒΙΟ 60- 
ΤΠ Ὀ]ΉΤΙταὶ οϑί [οθπα 3,1, τύ. 
ἄξιον, Ῥυθίοβιιμη, αἰρηαμη αποά 
ἄοπο αθίαν 3,3.2. ἀξίως 5, 4,14. 

ἀξιοῦν, δου! ἢ ΘΘΉΒΕΓΘΙ, ΟΣ ΙΖ: 2; 
17. τινα τῶν καλλίστων; ἀἸρητιπη 

ΙΝὈῈΧ ΘΠ ΔΟΙΚ. 

7πάϊοανο ύ, 4.0 : ἀξιοῦσθαι μεγίστων 
ΖΚ 2ΟΣ Τῶν ἴσων 2,9 2,17. τινὰ 

βελτίονα, ΡΥ ϑδ ΠΟΥ. [1 ]ἸΟΔΓΘ Ρ», 
55.34. ὝὟ6116, ΒΟΒΙΠΠΑΤΘ 2, 2, ΤΠ 71. 
15. 

ἀξιόχρεως, ἸάοΠΘαΒ 7, 5, 71. 
ἀξίωμα, αἀἸσηϊίαΒ 5, 4; 34. 
ἄξων, ΑΧῚΒ 0,1, 20. 
ἄοινοι π ΒωΣ δ 4] ν]η0 ΟῚ υὐππίατν 

6, 2, 27. ἄοινος ὁδὸς, Υ]Π0 ΘσΔΥΘΗΒ 6, 
2; Ζῦ. 

ἄοκνος, ἸΤΩΡΊΡΈΓ 1, 4, 2. 2,1,31. 
ἄοπλος, ἸΠΘΙΤΩΪΒ 6, 4,1 τύ. 
ἀπαγγέλλειν, ῬΘΏΙΙΠΟΪΆΓΘ 2. 4.5.5: ΠΝ ὦ 

56. πέμψαι οἵτινες ἀπαγγελοῦσιν 5, 
2, 3: ᾧχετο ταῦτ᾽ ἀπαγγελῶν 5, 5» 2- 

ἀπάγειν, ΔΌΙΤΘ, 86. ΘΟΠΙΕΙΘ ΣΝ 
ἀπάγειν ἵππους, Δαἀάτιοοῖα 4, 5» 85. 
5» 2.30. ἢ» 2; 25. δασμὸν, 4. 3.3 30: 

αἱ ἀποδιδόναι δἰ ἀποφέρειν. ἀπά- 
γεσθαι, Βϑθσιτα ἀοηγατη Δα τι ογ6 2, 

3 Ἢ 97: ’ Α ΄σ »,ὕ 

ἀπαγορεύω μὴ κινεῖσθαι ἔνδοθεν, νεῖο 
ἴ6 ΠΙΠΟ ΤΠΟΡΘΙΪ 1, 4. 18: μηδένα 
βάλλειν 1. 4.14. τὰ ἀπαγορεύοντα, 
αυδ ἀοβοϊαπῦ ἀϑὰ {τα οἵ ἀΘ 11 εἴα 

.. ὃ, 2, 88. 
ἀπάγχεσθαι, 88 ΒΓΔ} ΡΊΠΔΥΘ 3,1, 25. 
ἀπαθὴς, ]]ϑοθ1τι5 791, 32. 
ἀπαίδευτος, ἸΡΏΔΤΙΙ5, 4] ΠπΟη ΑἸΘΙΟΙΕΙ, 

5911. 3,3, 58. 
ἄπαις ἀρρένων παίδων, ΟΥ̓τι5. 1 ὈΘΓῚΒ 

ΒΘΧῸΒ ΥἹΠΠ15 456, 2. 
ἀπαλλαγὴ τοῦ βίου, ΤΠΟΥΒ ΠΣ 1915. 
ἀπαλλάττεσθαι νόσου, ἸἸΌΘΥΑΤῚ Τ]ΟΥὉῸ 

5» 1, 11. φόβου, ταθίᾳ Ρ, 2: 32. 
στρατεύματος, ΘΧΟΙΟΙΐα 5, 5» 4. πρός 
τινα, ἀδἤςογθ δὰ δ] αθιῃ ύ, 1, 45. 
ἀπαλλάττειν ῥᾷον, ΤΩΘ]ΟΥῚ αὖ ἴοι- 
ἰδ 8. Βοτίθ 4,91; 5. 

ἀπαράσκευόν τινα λαμβάνειν, Ἰτηρδγᾶ- 
πὰ ΟΡΡΙΙΠΘΙΘ 2, 4:15. 5» 4» 42; 

40. Ἶ- 5: 25. 
ἀπαριθμεῖν τὰ χρήματα, ῬθοιπϊδΒ. 4]- 

ὨὈΙηΘγδῖαβ τ αθγθ 3,1, 324. 568 2, 
1, 42, Θϑὺ ΑἸ πὰ Π]ΘΥΆ16, ὄχλον δ: 2.2. 

ἀπάρχεῦ αν ΡΠ ΠΛ 188. Υ61 ΘΟΠΒΘΟΥΙΔΙΘ 
ἄθο. ἀπαρξάμενος ραγίοθ]α οἰ] 
ΡΓτηὰ ἴῃ ΠΟΠΟΙῈμΣ οὶ σοπ]θοία ἴῃ 
Ἰθπθιη ΡΤ 

ἀπατεὼν, νοἰογαίογ, πουηο {γι ἀ]Θηζιι85 
τ. ὁ, 27- 

ἀπάτη, Τναυβ, 1 ἸΠ}Ὲ ἴὰ ΟἸαημἀθβί!πᾶ 1, 2, 
6. ἀπάτης ἕνεκα τῶν πολεμίων, πο- 
βύματμη [4]]Θποτιιπη σαιιϑἃ 3, 8.» 28. 

ἀπειθεῖν, ΠΟ ῬΆΓΕΙΘ 1,0, 26. 4,2, 35. 
ἀπεῖναι, ἅΡ68860, ἀἰβοδεεί πϑ ἢ ἕως ἐκ τῆς 

χώρας ἀπῆν 3,3, 4. πολὺ ὕβρεως, 
Ἰοῆρσθ Ἀθθϑδθ. ἃ δοῃξιπλο]ο ἰηἴο- 
τϑπα ᾿θ1αἸπὸ Ρ, 2, 18. 



ΙΝΌΙΩΧ ἀμ Οὔ. 

ἀπείργειν, ΔΙΌΘΙΘΙ, 1, 2. 
ἀπειρηκὼς, ἀοξαιραιιυϑ δι, 17. 
ἀπειροκαλία, ΤἸΙΒΌ]οἰα8.: φωναὶ καὶ 

ἀπειροκαλίαι, οΟἸδγηο 65 ἀθοουὶ οὐ Πο- 
ΤΙΒΒΙ] ΘΣΡΘΟΙΘΒΊ, 2; 8. 

ἄπειρος, ῬΘΙΙΟΙΠ]ΟΥΙΙΠὶ ΘΧΡΘΓΒ 1, 4, 21. 
ααϊ Δ] 1Οα] 8. νἱπὶ οἱ τονε τ ποπι 
ΠΟΙ Δ ΙΠῚ οϑύ βχρϑυΐτ 4, 1,10. ἀπεί- 
ρως ἔχειν 1,6, τῇ. 

ἀπελαύνειν, αὐίρσοτθ, 6Χ πηθαϊο ἀἸδοο- 
ἄογα αι ῦογ8 3, 1, 8. τιμῶν, ΔΙΌΘΙΒ ἃ 
ΘΟΠΒΘΟΠΘΠΑΙΒ ἬΡΗΡΥΤΙ ἈΠΗ ἩΓΕ ΌΊΒ. 
2. 1.15. φόβον 4,2. το. ἀϊἸδοράογθ 
3.1, 37. ἀπέλα 8, 2, 32. 

ἀπεργάζεσθαι, εἰήἥσογο ὃ, 1, 54. 
ἀπέχειν, ΑἸδίαΘ 1,1, 3. 2.» 4:21. 2. 

3, 24. Οχίθηαι, δγη. κατέχειν χω- 

ρίον, 6. 3,109. ἀπέχεσθαίΐ τινος, 80- 
ἘΠΠΕΙΘ 50 1. 1.2: ὅτ. 8. 7. τὸ μὴ 
οὐχὶ Βοφαθηΐθ ᾿ΠΠΉΠνΟ 1, 6, 22. 

ἀπεχθάνεσθαι, ἸῃινΊϑυτη ΠΟΥ 2.1, 27. 
ἀπιέναι ἐπί τι, δἃ Δ]1αυἱα ΔΌ1Γ6, 7: 

» 80. 
ἀπιστεῖν, αἸπάοτο, ἤάδθη 8] 1ου]18 

ΠΆΡΘΟΙ βαϑρθοΐδῃ 3,1, 27. 8,1, 47. 
ἀπιστεῖσθαι ἢ, 2.1 

ἄπιστον, ΠΟ ΟΥΘΠΙΌ116, 8 6 ΔΌΠοΥ- 
Ὑ6Π|5.2:4. 17. 5.1: 206: 

ἄπλευστος. ΟΠ Ππαν]ραΐη8 6,1, τό. 
ἄπληστος χρημάτων, 40] αἰν1118 6χ- 

ῬΙΘΙῚ ποαυϊῦ ὃ, 2, 2ο. ἀπλήστως 4: 
ΤΥ Δ: 

ἁπλότης, 5:ΓΡ]ΠΟΙΓΆΒ 1, 4; 2. 
ἁπλοῦς, ΠΟΙΏΟ ΒΙΤΏΡ]ΘΧ, 41 Π1] βἰτηι- 

1αΐ ἀἸδβι πυα]αΐαιιθ, βθα ἀρογίθ αἰοῖΐ 
απο εϑύ 2, 1,22. ὃ, 4,232. ἁπλοῦν 
ἔργον, Υ88 Β|ΠΉΡ]Θχ, δα ἡυδηῚ ΠΟ 
ψΑΥὰ σΘΠΘΥΆ ΤΟΙΠῚ ΡΟΥΘ ηΐ 1, 6, 
5: ἁπλουστέρα ὁδὸς, 1,23,4 

ἁπλῶς διδάσκειν, β'ηθ ἀἰβιϊ πο οΠΘ, 56- 
ὨΘΡΔΙΙΩ, ΠΟ αἸἰβίησιθηο ρΡ61- 
Β0Ώ85, [6 ΠΊΡΟΥΔ, ἰοῦ. 1681, 6, 22. 

ἀπὸ, 6Χ. μήπω φῦναι μηδὲ γενέσθαι ἀπὸ 
θνητῶν γυνὴ, ΤΩΤΠΘΥ ΤΠΟΤ8118 5, 1, 
6. οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων, ΘΟΥαΠῚ, ῬοΟΒίαβυι 7, 
15 ἼΠ- ἀπ᾽ ἀλλήλων ἀπιέναι ποι, 1, 
4ς59 2 2ὃ. ἀπὸ τῶν ἁρμάτων προμαχεῖν, 

Ἃ6. οὐσγιθαβ δηΐθ ΔΟΙθ πη ῬΥΪΤηδτη 
ΡυρΠΔΥΘ 3, 3; ύο. ἀπὸ τῶν ἵππων 
ἐνεργοὺς ἀπεργάζεται ὃ, 1, 85. οἱ 
ἀπὸ τῆς τάξεως 6, 3» 18. οἱ ἀπὸ τῶν 
πύργων 6, 4. 18. ἀπὸ παίδων ἀρξά- 
μενοι, ὃ ῬΏΌΘΓΙΙΠΙ δοίδίθ 1, 5, 11. ἀπὸ 
γενεᾶς, ἃ ὨΔΙΔΙΠΡΙΙΒ 1, 2,12. τὸ ἀπὸ 
τοῦδε, Ροβίθα 2: 5. ΣΕΥ τ» 6. Ξε 2; 
425. ἀφ᾽ οὗ, ἃ 0 [θΙΏΡΟΙΘ 1, 2, 9, 
138, φόβος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ΤΩΘΒ. ΠΈΘΤΩ 
1088 ΔΙογοαΐ 1,1, 5. ὁ ἀπὸ τῶν πο- 
λεμίων φόβος, ατιοπὶ Δ ονιηὐ Ὠοβίθα 
3» 3: 58: 
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ἀποβαίνειν, ΘΥΘΏΪΤΘ 1, 5» 13. 5» 2, 24. 
ἀποβάλλειν τινὰ, ῬΘΙΘΙΘ 2, 1,30. τι; 

τοὶ Ἰαούιγαπι ἴδοθγθ 3, 3, 45. 4,1, 
15. 8, 3» 42. τὸ ἀξιόπιστον εἶναι, 
βάθη διηϊ (618 ὃ, 7, 22. 

ἀποβιάζεσθαι, νὶ δροτίδ πα 5. τὸ: 
ἀποβιασθῆναι ΥἹ ΓΘΡΕΙ] 4, 2, 24. 

ἀποβλέπειν, ΟἸΓΟΌΤΏΒΡΙΟΘΙΘ 7,» 1, 2. 

ἀποβουκολεῖν, ΡΕΥΘΓΘ Τ, 4,13 αὐησύ. 
ἀπογεύεσθαι, ἀδριιδίαγθ 1, 3,4 
ἀπογράφεσθαι, ΡΥ βίοΥΪ ΠΟΙΏΘῊ Β.1ΠῚ, 

Ὠρτηθπ Θἄθγθ ἀρὰ 2,1, 18, 10. 
ἀπογεγραμμένοι, ἴῃ φαἰΘ]ορο ΒΟΙΙΡΙΙ 
6 2: 50. 8: 6.0: 

ἀποδεικνύναι, οἴΠσοοΥΘ, [ΘΟ 6. Ργϑοβίαγθ 
50). ἀπεργάζεσθαι ΘΟ ΠΕ: δ. 
παρασκευάζειν 2, 1, 23. ϑ}:η. παρέ- 
χειν 1. 2, 5. 8)1,. τάττειν, ΘΟὨΒΌΪΠΙΘΥΘ 
ΟΡ ΒΟΓΘΣ 

ἀποδεκτῆρες προσόδων, νΘοἰρ ΔἸ Τὴ 6Χ- 
ϑοίουθβ ὃ,1,0. 

ἀποδέχεσθαι, ΔοοΊΡΟΓΘ, δα ἶγα 8, 7. 1Ο. 
ἀποδημεῖν, ΡΕΙΘΡΤΙΠΔΙΪ, αΌ 6886, οἴκοθεν 

τι: 17: 9: 83:: 
ἀποδημία, ΡΘΥΘΡΥΙΠΔΌΪΟ 3,1, 7. 
ἀποδιδράσκειν, οἸατα δυἤιρθῖο, τπὖ π6- 

56185, 461 1 ἸΟΟΌΠ,, 86 φεύγειν 
Εν ΙΔ; 45) 5.21... 1,.2.. 15: ὅ, 
40. 8» 3. 37: 4»"» 8. ἀποδιδρά- 
σκειν εἰς τὸ μὴ ποιεῖν, ἀΘΒΙΉΘΓΘ ἴα- 
ΠΟΙ 8]1716, ΔΌΒΙΠΘΓΘ 1, 4; 5. 

ἀποδοκιμάζειν, ΤῸΡΌΘΙΑΓΘ, 6 οαἰα] ΟρῸ 
ΤΩΙ] πὰΠ Θ᾽]ΟοΥΘ 6, 2, 26. ΒΡΘΥΠΘΓΘ, 
αὖ 1ηπ0116 ΔὈ]σογα 6, 2, τό. 8,1, 47. 

ἀποθνήσκειν ὑπό τινος, ὁοοἰαι ἘΝ 55: 
7.1, 48. ὑπὸ φαρμάκων δ, 8, 14. 
ΒΌΡΡΙΠΙΟΙΟ 8ΗΠ1Ο] 3»1»12. 

ἀποκαθαίρεσθαι τὴν χεῖρα εἰς τὰ χειρό- 

μακτρα, ΔΒίΒΓΘΘΙΘ. ΠΠΔΉΠΠῚ Π]6Π01- 
1085 1, 3, 5- ἀποκαθαροῦνται ταύτης 
ΖΡ 2: Ζῇ. 

ἀποκαλεῖν, ΔΥΟΟΘΆΥΘ, ΔΙΌΘΒΒΟΓΘ, ΓΘΟΙΓΘ 
αοτηίτη 06 ΓΘ, 4: 25. 4. 5.12. 24. 

ἀποκεῖσθαι, γΒΟΟΠΙ ΠῚ ΒΘΥΨΔΙΪ 2, 2. 
18. 

ἀποκοιμᾶσθαι, ΟΔΡΘΙΘ ΒΟΙΩΠΠΠῚ 2; 4: 
521 50. 

ἀποκομίζειν, ἀδροτίαγο, ἀφαπισοῖο 2, 4; 
ΤΣ ΕΖ 

ἀποκρίνεσθαί τι, δι ΔΙ 1 ΤΕ ΡΟΠθγ6 
5.5 5» 21. ΤΕΒΡΟΠάΘΓΘ, 46 ΟΥΆΟΠ]Ο, 7. 
ΣΡ ΤΟ. 

ἀποκρύπτεσθαί τινα ἐν σκότῳ, 8]1ςυ] 5 
αοῖα οὖ νἱΐδιη 1 ΟὈΒΟΙΤΟ 6586. 51- 
ὮΘΙΘ 8. 7, 22. 

ἀποκωλύειν, δαί ῬΥΟΠΙΌΘΥΘ 1, 2, 11. 
ἀπολαμβάνειν, ΥΘαΊΤΊΘΥΘ, 5.72. πρίασθαι, 

3.1, 25. 84. ἀπολαμβάνεσθαι ἔνδον, 
ἸΠΟ]6] 7,1,.21. 

ἀπολαύειν τι ἀγαθόν τινος, ΘΧ τὸ Δ]1ατιἃ 



4δ8 

[τούτη ΟΑΡΘΙΓΘ 5, 4, 10, δ}, χρῆ- 
σθαι, 4, 3: 19. 7» 8; 92, 

ἀπολείπειν. πόσον ἀπολιπόντας, ααδηίο 
ΒΡΑΙΙΟ ΤΟ] οῖο 8, 5, 3. 

ἀπολείπεσθαί τινος, ἀἸΒοΘΊΘΥΘ. ΔὉ 8]1- 
αὺο 1,6, 21. 8»1, 42. 4.1, 23,24. 
5»1, 24 8686. τίς ἀπελείφθη τὸ μή 
σοι ἀκολουθεῖν ; 25. 

ἀπόλεμος, δα ΒΕ Παπὶ Ἰηθρίιβ 8,1, 47. 
ΤΟΙ Πη1]10ΔΥ18 ΓἸΙ18᾽ 7. 4,1. 

ἀπολογεῖσθαι περί τινος, ἀοΐοπάογο, 
ῬΑἰΓΟΟΙΏΔΙΙ 2, 2, 13. 

ἀπολωλέναι τῷ φόβῳ, ῬΘΓ11586 ν6] δπιοσὶ 
τηθία 6, 1, 2. ἀπόλωλας, ΡΕΓ]811, 46 
60 4] 508 ΘΧΟΙΑΙΌ 1, 2, 9. 

ἀπομανθάνειν, ἀπ ΤΠΕΈΟΣΣ ὙΠ: 
ἀπομάχεσθαι, 6 Ιοσο ΡιρΏδΙ6 Δαν ΟΓΒῚΒ 

ΠΟΘ ΘΒΙ ον, Το. 2. 2)». 20 2). εἰς ὍΣ ΠΣ. 
ἀπομνημονεύειν, ΠΟΙΩΙΠΘΙΊΟΓΔΙΒ 8, 2, 

14. 
ἀπομνύναι, ἸΓΘΙ ΌΓΔΠἀΟ ΠΘρΡΆΤΘ ΓΕΠῚ 

ὅ; 1.5.2. 
“5. ὨΔΒΊΓΩ ΘΙΠΠΙΠΡΘΥΘ Ι, 2, 

τὸ 8. 1 ΠΣ 5. 9. 8. 
ἀπονία, ἸΑθογατη “οἰ χθοίδίϊο 2, 2, 25. 
ἄπονος, Οἴϊοδιι5 8, 6, 12. 
ἀπονώτερον διάγειν 1, 6, 8. 
ἀποπαύεσθαι τοῦ δάκνειν, ἀΘΒΊ ΠΟΙ Π]ΟΥ- 

6γ6 7. 5. 72. τοῦ ἀπολείπειν, ΠΟῊ 
ΔΙΏΡἾ 5. αἀθβοσοσα 1014. Αοΐ. ἀπο- 
παύειν, τοῦ ἀκροβολίζεσθαι 8, 8, 
ὩΣ. 

ἀποπειρᾶσθαί τινος, ἰοπίδγα 7, 2, 1ἢ. 

» 2; .» 9 τ Ψ 

ἀποπέμπειν, ΥΘΙΩΙΓΟΙΘ 32, 1, 42. ἀπο- 

πέμπεσθαι, ἃ 8586 Αἰπη ἴογ6, οχ δᾶ 
αἸΒΟΙρΡΙΙΠηἃ 1, 5, τᾶ. 

ἀποπνίγεσθαι, ΒΕ ΟΟΔΥΙ 8, 2, 21. 
ἀποπτύειν, ΘΧΒΡΊΙΘΓΘΊΙ, 2, 16 δΔηποΐ. 
ἀπορεῖν, ΔΙΩΌΙΡΟΙΘ 4, 5, 48. ἰρπο- 

ΤΑΥ͂Θ 4, 3. 10. οὐδενὸς, Π11]1118. ΤΟΙ 
σΟΠΒ1}10 ἸΔΌΟΓΑΥΘ, 181] ΟΠ σΟ0η- 
ΒΊΆ]ΕΙΒ 4, 4. 19. ἔργου, ΠΟῚ ΠΆΡΘΙΘ 
αυοὰ ἀρὰβ 4, 5, 7. συμμάχων, οᾶ- 
ΤΙ Ὀ6}}1 800118. 4, 2, 39. ἀπο- 
ρεῖσθαι, ΔΠ61. ΠΘΒΟΙΓΘ αὐ [Δοϊθη.- 
ἄστη 81:0 7, 1, 40. 1, Ὁ, 2 δ ΠΏΟΙ. 

ἀπορία, ΓΘΡΆΠῚ ὨΘΟΘΒΒΔΙΙΓΊΙΠΩ ΡΘηλτὶα 
Ι, 6, το. ἀπορίαι, αΠου] αΐ65, ᾿πο- 
Ρΐα 1, 6, 24. 

ἄπορος. εἶναι ἐν ἀπόροις, 1Π ΔΗΡΊΙΒ[118 

6588 1, 6, 2. 
ἀπορβαλνδεῖν, Βϑηΐθη}15 πα θοηατι8 

6Χ Ροϑί!8 ἀθοοῦρῦϊθ αἱ], νοὶ ἄθοδη- 
ἶ [δ Υ6 3» 3,84: ὶ 
ἀπορροφεῖν τοῦ οἴνου, ρσιυιϑίαγθα ΥὙἹΠΠΠη 

1:.2.10. 
ἀποσβῆναι, ΘΧΒΕΠρΡΊΙ 5, 4, 20. ἀπέ- 

σβηκε, οχϑίϊποίιπι δύ, 50] ὔμμ οϑῖ, 
46 τηβεπἴο, 8, 8, 12. 

ΙΝΌΕΧ ἀμ οῦξ. 

ἀποσείεσθαι, Θχοχΐοτα, Βοθβϑβοόύθιῃ, ἀδ 
θᾳᾳ0, 7,1, 37: 

ἀπόσκηνοι, 41 ΠΟ δοάθμῃ υὐἱπηΐιν 
ΘΟὨΡΙΌΘΓΩΙΟ, ΠΟ πᾶ Πα] ΠΓᾺΓ, 
ΟΡ}. σύσσιτοι, ὃ, ἢ, 14. 

ἀποσοβεῖν, Δ διθγΓ [πὰ ὉΓΟΟΘῸ] ΔΙΌΘΓΘ 
2, 4, 28. 
ἀποσπᾶν, ΔὈΒίγΑΏΘΓΘ 7, 1, 6. 
ἀποστατεῖν, ἀβἤοουθ 4, 5, 24. 
ἀποστερεῖν, ῬΓΙΝΑΓΘ 5, 2» 19. ἑαυτοῦ 

τὸν δεσπότην, 86 ΠΘΓῚ Ῥοζεβῥαϊθ ὁχ- 
ἸΤΏΘΥΘ 3»1, 11, ὅσοι ἵππους ἀπε- 

στέρηνται 6,1, 12. 
ἀποστρατοπεδεύεσθαι πρόσω, φαδίΓΙΒ 

ΠΊΟΥΙ8 ἸΟΠΡΊ5 ΔΌΒΟΘΑΘΓΘ 6,1, 22. 
ἀποστρέφειν, ἃ Υνἱᾶ ϑνΘΙΐΘΓΘ 2, 4» 25- 

ἃ ἴπρα ΤΟ ΓΆΠΘΥΘ 4, 3,1. 8] 6Πὶ 
1ην 1 πὶ ΔΌΙΓΘ 1060 5,1, 24. ἀπο- 
στρέφεσθαί τινα, 80 ΔἸ14 0 8586 ἅνοΓ- 
[616 5, 5» 26. ἀποστρέφειν, ΤονοΥῸ 

. 1, 4, 25. : 
ἀποστροφὴ, ΡεΥΠαρὶιΠὶ ᾿, 2, 223. 
ἀποσφάλλεσθαί τινος, ἴῃ τὸ ἔτ ΒΌΓΑΙΙ 

Ἐρι 2». 25: 
ἀποσφάττειν, ἸηςοΓῆσοΙα 4, 5,6. Μαά. 

5886 πο ΘΟ ΓΘ 7.» 3, 15- 
ἀποσχίζειν, ἈΨΘΙ]ΘΥΘ 4..1.10 
ἀποτελεῖν τὰ καθήκοντα, ΒΔ [ΙΒ ΔΟΘΥΘ 

Οἴδοϊο 1, 2, 5. τὰ μὴ προσήκοντα 
5.1, 14. τὰ τῶν θεῶν, 5γη. θύειν τὰ 
ἱερὰ, ΟΡΘΓΔΓῚ Β8ΟΙ1Β 8, 5» 26. ΒΟ]ν ΓΒ 
{Ἰθαὐαμη 3, 2, 18. τὰ νομιζόμενα, 
τὰ δίκαια, ΒΟΙνογα νϑούῦϊραὶ σοηϑίζα- 
[ΠῚ 3, 2, 19, 2Ο. ΡΕοΓΉσοΙθ, 46 ῥτο- 
ΤΉΪ580 Ργϑοϑίδη ὁ 2, 2, τό. καλὸν, 
ΤΟΙ ῬΥΦΘΟΪΑΓΘ ΡΘΓΘΙΘ 4.1, 2. 

ἀποτέμνειν, ΔΙΠΡἕΑΓΘ 8; 2, 2. 

ἀποτίθεσθαι, τροοοπάδιθ, β5θύναῖθ ἱπ 
θαμὰ ζαύαγσαχα ,1,15. τὰ ὅπλα, 
ΔΓΊΏΊ8, ΠΘΡΟΠΘΓΘ, ἔγδ ΥΘ 4, 4:11. 

ἀποτίνειν, ΒΟΙνΕΥΘ 8, ὃ, 6. ἀποτίνεσθαί 
τινα, Ὁ]Ο1ΒΟῚ 5, 4» 2385- 

ἀπότομος, ῬΓΦΟΥΙΡζΤ8, ΡΥΘΘΟΘΡΒ 7» 2, 3. 
ἄποτος, 5106 Ῥοΐᾳ ὃ, 1, 42. 
ἀποτρέπεσθαι, γουο, ν6] ἀρθῇδοϊοσα 
ὁ νἱᾶδ, ᾿[6 7 βαβοθρύμτη ΠΟῚ Ρογβθα αὶ 
ΘΠ ςν ον Τρ ς 

ἘΣλΘα ἐμ τ τς ἈΠΠΕΡΘΓΘ ΤΙ, Ὁ,.4.8- 
ἀποφαίνεσθαι τὴν γνώμην, ἈΡΘΥΓΘ 4: 

1, 4. ἀποφαίνεσθαι (τὴν ἐπιστήμην) 
οπίθπᾶθγο 8. 8, τῷ. 

ἀποφάναι, ΠΘΡΆΓΘ 1: 6, τῶ. ὅ,, 1.39. 
ἀποφέρειν τὰ ὅπλα, ἀδθροβίία ἈΒΟΙΤΟ 4» 

2, 32, 332. δασμὸν, ΡΘΠΟΘΙΘ 4; 5» 4: 
4. 6,0. δῶρα 1, 4, 26. 

ἀποφεύγειν, οἴ αροτο 1. ὃ, 40. 
ἀποχειροβίωτος, 41 τηδηῖι νἱοΐαχηῃ 810] 

υδονὶῦ 8, 3, 37: 
ἀποχωρεῖν, ΜΕ ΦΉΒΗΝ ΘΧΟΟΥὶ 1, 2, τ. 

ΔΌΙΓΘ 4, 5» 18. 



ΙΝῸΣ απ Οὔ, 

ἀποχώρησις, ΥΘΟΘΡίΒ 5, 4, 40. 
ἀποψᾶσθαι τὴν χεῖρα, 5101 ΔΌΒίΟΡΘΟΥΟ 

ἸΠΔΠ ΠῚ 1, 3, δ. 
ἀπρακτεῖν παρά τινος, ἈΪ}1] Ἰτηροίχαγα, 

ΤΟΡΙ]βαῖὴ ἴουσο ἀρὰ 1,0, 6. 
ἀπρονοήτως, ἰδιηθῖθ, Ἱποοπβιἀθυαΐθ 1, 

Ἧς 21, 2. 
ἀπροφάσιστοι σύμμαχοι, 50011 ῬγΓΟΠλδΙ 

οὐ Ραγαῦ! δα οἰποῖαπι 8} 6 1 2, 
4, το. ἀπροφασίστως, ᾿ἸΘὨΔΟΓ, Β1Π6 
[ΟΥΡῚν ΘΥΒΔΌΟΠΘ ποιεῖν 2, 3, ὃ. πεί- 
θεσθαι δ, 1, 20. 

ἅπτεσθαί τινος, ΔΙἤοοΓγΘ Δ] θη, τηο- 
Ἰθϑίιτη 6886 δ ρσᾶνθ δ]1σὶ 1, ὦ, 25. 
αὐ ηρογο, ἀρρτθαὶ, ορρ. πρ νευθαὶ, 

8».1, 18. 
ΤῸ ὡν ΑΝ ΓΘΡΙΟ ΑΓ, ΒΡΟΥΠΘΙΘ 6,1, 

26. 
ἄπωθεν, 8 Ἰοπρίπαιο Ὧν, Το, Τό. 
ἄρα οὖν, ΠῚ ἸΡΊΓΓ ὃ 2, 2, 18. 4; 3; 

8. . ἄρά γε, πυπα ὃ 1: ὅν. 12. 25 2. τα άρ' 
οὐκ, ΠΟΠΏΘ ὃ 3, 3, 52. 

ἄρα, Ἰρισαν 4. 6, 4. ἴῃ ΔΡοΐοβὶ ροβί 
ἀπεκρίνατο, εἶπεν 1, 3, 2. ϑ» ἅς, ἢ- 
Ροβὺῦ ὁ δὲ 1,3, 8. ρΡοβύ ὡς 1, 4» 11. 
Θ.,.3,.28- ἐπι ἄρα---εἴτ᾽ ἢ, 2. 20. 

ἀργεῖν, Δ ΟΡΘΙΘ σΟΒΒΆγ6 ὕ, 2, 22. Οἵϊ- 
ΟΒΠῚ 6886, ΠΟ ᾿ΔΌοΟΥΔμο ν]ἱοΐατη 
Β101 ΡΆΓΑΙΘῚΙ, 2,15. ἈΕῚ ΒΟΘΟΥΪΔΠ) 
ΠΟΡΊΙΡΘΓΘ 2, 3» 3: 

ἀργὸς, οἴϊοδαϑ, 4] ν]ἱούπτῃ 510] 1800- 
ΓΆΠΟ ΠΟῊ αΣΟΥΪΌ 1, ύ, 17. 

ἀρέσκειν, Ῥ]ΔΟοΥῸ 2, 3, 30. 
ἀρεστὸς, σταῖιβ, δοσθρίι8, ᾿που Πα τι8 

2, 3, 7: 
ἀρετὰς μεγίστας καὶ ἐπιπονωτάτας 7Τα- 

ρέχεσθαι, νἱτῦπιο 8 Βαπηπη85 οὐ 41ΠΠ- 
ΟἸΠΙτη85. Ἔχ] Υ6. 8, 1, 209. νι Β 
Ὀ6]Π1ςα, [ουττα 40 4.1, δ. Ἴ7»1; 18. 
ἀρετὴ ἡ μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις, 
ὙἸΓΙΒ8 ΓΘΓΙΙΠῚ ΠΠΠΔΠΔΙΊΙΠ ΓΗΔ ΧΙΠΏΔ, 
ἧς. δ... Του πππ60, 2. 2, 54.... [ΟΠπιδ 
ΠΟΥΡΟΙΙΒ νϑημδβία 59 1, 4: 46 ὈΟΠῸ 
ἀΙΟΟΘΠαΘ ΘΟΥ̓ΡΟΥῚΒ ΔΠΙΓΊΪν 6 αἸΟΙ ΓΙ 
ΠΡ τὸς 

ἀρήγειν, ΒΘΟΌΤΓΘΓΘ, ΟΡΘΙῚ ἴβιγθ 1, δ» 
τ. ὁ, 2.,..18: 

ἀριθμός. καταλέγεσθαι ἐν ἀριθμοῖς τακ- 
τικοῖς 3, 3, 11. οΟχύτα ΟΤΟΙΠθΠ πιι- 
ΤΏΘΙῸΒ νουθ (ΔΙ ΘΟ ΆΓΙΙΙ8, οἱ σοτηρα- 
ταῦ ῬΡΙασθπυτη ἀ6 Ῥαγαβιῖο : Ραγαᾶ- 
Β:{πῚ 5101] 6586 δχίγσα ΠΕΙΊΘΙΙΙΠ,. 
ΑἸϊὰ βισῃιποδίίοπθ ἐἸοὶς Χοπόρμοα 
ἀριθμὸν εἴ ἐξέτασιν καὶ ἀριθμὸν ποι- 
εἶσθαι, ἰα γουο. ἘΠ᾿ Πος ἸΙοτο τακ- 
τικοὶ ἀριθμοὶ ϑυῃΐ ΤΘΟΘΏΒι18. ΘΧΘΙῸΪ- 
(85 Οἷπὶ ΘΧΘΙΟΙΓ ΠΟΙ τι8. ἰδοῦ οῚ8 
σΟΠ͵ απο, αὶ δάθβθθ ΠΟ π6- 
66886 ὨΔὈΘδπηΐ μυρίαρχοι εἴ το] αὶ 
ἃ Χοη. ΠΟΙ ΠΔΙ ργϑῖθοι, 5ΟΗΝ, 
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ἀριστᾶν, ῬΓΔΗΩΘΥΙΘ 1, 2, 11, ἀἄ6 εἷθο 
τηδίνιηο δηΐθ Ῥιοϊη ὦ, 4, 1. 
ἀριστοποιεῖσθαι 3, 2, 11. 4,1, 9. 

ὀδρβοῦθον δυφὶ : 
ἀριστερὸς, 4ἱ διηἰδίγατῃ ΟὈ ποῖ σουπὰ 

8» 3: 830. 
ἀριστοποιεῖσθαι. Υ. ἀριστᾶν. 
ἀρίστου τυχεῖν, Ῥγαπάϊαιη ΒΏΙΩΠΘΥΘ 4, 

2, 38. τῷ ἀρίστῳ ἐντυχεῖν 1, 3, ΤΙ. 
ἄριστοι, ορήπηαίοβ δ δριδς δὲ. ζω 20, 
ὡς ἂν ἄριστοι εἰεν μάχεσθαι ΠΟ ΔΟΧ4.4. 

ἄριστα οὖ τὰ ἄριστα πράττειν 1: ὁ..2. 
ἀρκεῖν, ΒΑ 018 6586. οἵῳ ἀρκεῖ--εἶναι, Ὥ., 1. 

18. οὐκ ἤρκεσεν αὐτοῖς ζῆν 1, 6, 45. 
8: 3» 3: Βα ΒΔ ΘΥΘ. 4» 8» 44» πράτ- 
τῶν ; ἰΐα ἀρκεῖ μηχανώμενος Ἐν, 45,80. 

Ἰυγαγθ, 46. ΟΡΒΟΠ118, 488. ΠΟη [ά- 
0116 ΘΟΥΓΕΙΙΡΆΠΙΡ, 6, 2, 21. ἑαυ- 
τῷ ΠΙΟ ΛΓ 15, αἰ 8176 ΔΌΧΊ]10 8]16Π0 
Β10] 086 Ροΐοϑὶ ΘΟὨΒΌΪΘΓΘ 4, 3», 7: 
ἤρκει ἂν αὐτῷ τοῦτο ἀντὶ, οϑϑϑί εἱ 
Ἰοδο, 2,.. 2,9. 831. «ἄρκεῖς ἣν 8,,.1, 14; 
2, 6. ἀρκούντως, 5815 5» 5: 16. 

ἄρκτος, ΒΕρίθῃη 110 8, 8, 1. 
ἄρκυς, Υοῖθ 2, 4; 25. 
ἅρμα, ΟὙΥΤᾺΒ Ὀ6]]ΠΙοὺΒ 6, 3, 8, 21, 324. 

πολεμιστήρια, ὦ, 1, 29. 
ἁρμάμαξα, ἘΔΙΓΠΔΙηΔΧα, ΟΒΥ̓ΡΘΗ ΠῚ 

Ῥεχβιουση, 40 νθμθθδηΐαν τηπ]16- 
ΓῈ8 εὖ ΡΈΘΥΙ, ογαΐαιιβ σΟΟΡΟΥ ΠῚ 
Β6θη8., [ΙΟΟ5 ΟἸΆΒΒΙΟΊΙ8 οϑὲ ὁ, 2, 
30. 60]]. δ. 22. αἰδιπηρυιαγ δῸὺ 
ἁμάξῃ, αὐ νη αῦ σομΠ]θδίπιτη 4; 
4,1. 8δὺ ἅρματι, 6, 5, 8. Οοηΐ, 3. 
1. 8. 400. 45..0.25. 20.3.0... 11: 

Ππξεο νι οἷς 8 ΟυγΓΠὶ ᾿ῬΡδγήπθῃβ, δί- 
ἔ φρος 6, 4.0. : 
ἁρματηλασία, γαΐϊο ΤΕρΘΠΠΟΥΆΙη ΟἸΓ- 
σαι Ὀ6]]Π]ἸσοτιιΠὰ 6,1, 2. 

ἁρματηλάτης, ΔΌΤΙΡΑ 7,1, 15, 20. 
ἁρμόττειν, ΘΟΏΡΎΤΙΘΥΙΕ, ΘΟΠΥΘΏΪΓΒ 2,1, 

τύ. 1.2, 17-.-:1, 4; 18: κριπὴς ποῦ 
ἁρμόττοντος, γπάοχ 46 60, απο 5] 
ΡΠ η Θῦ ΘΟΠΡΤΊΙΘΗΒ 1, 3, 17. 

ἁρπαγὴ, ΤἈΡΙΠδ 1, 2, 6. ἀἰτορῆο ὙΌ 15 
ΠΞΣΖ, Τ. 

δ ΝΊ ΘΙΊΡΟΥΘ 4, 6, 4. ἁρπασό- 
μενος Ἴ» 2, 5... ἈΓΓΙΡΘΙΘ 2. 2» 10, 

ἅρπαξ, ΥΤᾺΡΑΧ 1, 6, 27. 
ἁρπεδόνη, Ἰδατιθιι5 1, 6, 28. 
ἄρρητον, 8116 10 ΡῬΥΦΘ ΘΓ ΠΔΙΒΒΊΊΠ. 1, ὦ, 

14. 
ἄρταμος, οοααυϑ 2, 2, 4. 
ἀρτᾶν, ΒΌΒΡΘΠΑΘΓΘ. ἤρτηται ἱμᾶσιν ὅ, 3» 

ἘΣ 
ἄρτι, τη, Ῥᾶ1110 δηΐθ 1, ὅ, 22. 4,1, 

5. 4.0,5. 5» 3; 20. 5» 8. 86. 
ἀρτοποιὸς, ΡΙΒίου 5. 5» 30. ἀημού. 
ἄρτος, ΡΆΠ1]8. ἄρτους ποιεῖν παντοδα- 

ποὺς 8, 2, 6. 
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ἀρτοσιτεῖν, ῬΡΆΠΘ ν686] 6, 2, 28. 
ἀρύτειν, ὨΔΟΓΙΓΘ 1, 3,9. ἀρύτεσθαι, 510] 

ὨδΌΤΙΓΘ Ι, 2, δ. 
ἀρχεῖον, τορὶα, βασίλειον ὃ, 1,5. ἀρχεῖα, 

ΡδΙαῦα χὰ δορδοεος εὐ τηδρΊβίγαυι τὴ 
1,.5..3, 4..3}Ὲ}» 28. 8. ἘΠΊ ΠΕ ΘΔΕΘΒ 
ΡΓΟΘΘΓΊΜΠ ἴῃ ΡΓΟΥῚΠοΙΙ5 8, 6, το. δὶ 
5816 αἸσαηΐαι, 4] ἀηΐθ ἀἸοι δνϑηΐ 
οἶκοι τῶν γϑίχων τοῦ Κύρου.. 

ἄρχειν τοῦ λόγου, ρτἸτηττη ᾿ποῖροτα α1- 
σ6Γ6, 586 ἄρχεσθαι τοῦ λόγου, Ἰῃϊτ1 τὴ 
αἸΟΘΠαΙ ἴδοογθ,. 4,1.12. ὅ;1,. 6. ἢ, 
55 48. δρόμου 3,5, 6ι. ἄρχειν τινὸς, 
ΤΈΡΕΓΘ, ροίεβίδίθιη ἢάθθγα ατιδτη- 
ΘΌΠ6ΤΙΘ 1 ΔΙΙΘΊΘΙΩ 1, 1, 2, 8. εἰσό- 
δου, ὨΔΌΘΓΘ ροίΐαβίαίθμη οοηΟ 6 η4] 
ΔΟΙΌα5.1, 2.14. - ΘΟΙΠΙΠΑΤΥῚ 7.:1, 12. 
ἄρχων, ΤΕΧ 4,1, ὃ. ᾿τηρογδίουν,, τη1}- 
ὑπτη ατπιχ 1, ύ, 25. ἄρχεσθαι λόγου, 
ἹΠΟΙΡΘΕΘ ΠΙΘΟ ΘΟ τ, ΟΣ 2. 0: 2; 
1,0. 3, 2, 28. 3,3.13. ὁ, 2, 24. 
8, 7» 5. 8116 λόγου 5.2, 25. ἄρχομαι 
τοῦ σίτου, ΘάεΥθ. ᾿ποῖρῖο 8, ὃ, 9. 
ἄρχομαι διδάσκων, Ἰποὶρὶο ἀοοεΓθ 
8, ὃ, 2. ἀπολείπων, δ, 7. 26. ἐπι- 
μελόμενος, 1ἸπἸ τὴ ἴϑοϊο ἃ ΟΌΤΆῚΙ, 2, 
2. ἔτι νέου ὄντος σου ἀρξάμενος 
ἐπεθύμουν, 5ἰαΐίτη 80 ἡανοπίμθ οα- 
Ρ᾽ἀπ8. Θὰ μη 7. 5; 48. ἀρχόμενοι, οἱ, 
{10} Ραγθηΐ ἸΤΩΡΘΓΊΟ ΔΙΙσ τ} 8.1, 6, 8. 
ἄρχεσθαι ὑ ὑπ᾽ ἐκείνου 5.1, 24. 

ἀρχὴ. ἱπηρθυῖαπη τηἰΠἰΐατθ, ἘΣ ἘΠ τὸ. 
ἀρχαὶ, τη ρ᾽Βίτΐτι8, 4] ρσογαηῦ τηᾶ- 
ΘΙΒΙΓΑ ΤΗΝ 1, 2. 12: 15. 4, 2,.:20:. 4, 
ἘΑΛΥΙΝΝ οΣ, ΟΥΣΥΟῈ προς μεγίστη, δυτη- 
τητι5 ὙηΔρΊβ γι 1, 2, 5. ἔχειν 
ἀρχὰς, ΒΘΓΟΙΘ τηΔρ] ΒΓ  ΌΤη 4. 2, 8. 
8, 6,13. τὴν ἀρχὴν λαμβάνειν, 1 1τη- 
ῬΘΙΟ ΡΟΌΙΙ 1, 5, 2. ἀρχὴν μὴ, 8 Ὁ 
1Π1010 ΠΟΏ 1, 6, 16. τὴν ἀρχὴν μὴ, 1. 
2, 3, ἔργον τὸ: ἀρχὴν καταπρᾶξαι ἢ. 

ΕΠ Ὲ Αληοα παν Αλ τὶ 
ἀσέβεια, Ἰταροῖαβ, περὶ τοὺς θεοὺς 8, δ, 

6. νὶἱο]αῖϊο Πα6Ὶ ᾿1Ἰ5416 Ἰᾳγᾶ Πα] 2. 
ἀσεβεῖν, ᾿Ἰτηρί τη 6586 περὶ ξένους, 5, 2, 

1Ο. 
ἀσεβὴς, Ἰταρὶπ5 8, 8, 27. 
ἀσθενεῖν, ᾿Ἰτηροϊοηΐθηη, ΟΡ 158 ἀσδβετζα- 
ζα  6586 5»2. 28. θρτοί  [8.1..2..2.ὄ 

8»1» 17: ὃ, 2, 25. 
ἀσθενὴς, ἸΠΥΌΘΟΙ]]1Β 1, 5, 2. 1, 6, 56. 
ἀσθενοῦν, ἀΘὈΙΙΑΓΘΙ, 5; 2. 
ἀσινὴς, ἸΠΠΟΟΘΙΠΙΒ 1, 4; 7. 
ἄσιτος; δ᾽.ι6-ο100.4. 2..46. .7..5. 52: 
ἀσκαρδαμυκτὶ, ἢΙΧ1Ὶ5. ΟΟ1118, ΠΟΠ ΘΟΠΗΪ- 

νΘΠΟΡΌΒ.1, 4, 28. 
ἀσκεῖν τὸ σῶμα ὁμοίᾳ τροφῇ, οοάδπι 

νἱοίαι ΘΟΥΡῚΙΒ ΘΌΡΑΤΘ 2, 3, ὃ. δημοί. 
τὴν σιωπὴν, [6 618 5116 ΠπΠΠ 5,3, 423: 
ἀσκεῖν κρείττους εἶναι 4. 2, 458. εὖ 

ΙΝΌΕΧ σπσῦξ. 

ποιεῖν, (0 ΟΡΘΥΔΙῚ οὖ [ΔΟΙῺ ἢ, 5; 12. 
οοηΐ. τ, 6, 29. τὸ σῶμα πρὸς ἰσχὺν, 
σΟΥΡτΒ γα ἰογ8 τοθτιβῖτι πη ΘΧΘΡΟΘΠ60 
2.1, 20. εὖ ἠσκηκότες, Ὀ6Π8 ΘΧΕΙῸΪ- 
[Ὁ 2 τ 26: 

ἄσκημα, ΘΧΘΓΟ Πυτ 7; Ὲ. 70: 
ἄσκησις, ΘΧΘΙΡΟΙΑΙ]Ο 8, 1,12. 
ἀσκητὴν εἶναι τῶν κῶνον κα μωθϑινει ἐργων. 

ΤΘΌυ5 ΠΟΠΘΒΌΒ ὈΟΠΐβητι6 ΒΌΠΟΘΥΘΙ, 
ἘναΥ: 

ὦσμα, ΟἈΥΤΠΘῊ 3, 2: 55. 
ἄσμενος, Οὐτὴ ΔΗΙΙΗΙ 1οο 118 5, 3, 15- 

ἄσμενοι, ἸθοηξοΙ, πο οοϑοῦϊ, 56α 
58 νο]πηΐαία 3, 2. 36. 5, 4; 6. 

ἀσπάζεσθαι, ΔΤΩΡΙΘΧΑΓΙΙΙ, 3, 2. 5.» 5» 35» 
ΒΔΙΙΑΓΘ 2,.1,1, 2. ΟΒΟΙΪΔΙ 6,1, 47. 
ΒΘ... καταφιλεῖν 6, 4. το. -ΔΠΠΆΓΘ, 
ΤΠΔΘῊΪ [ΆΘΘΓΘ, ΘΟἴδα 1, 4.1: 6ἘΠ να 

Ο8»10. 4, 2, 42. 5» 3, 21: 5» 86. 
ἀσπὶς, Βατιΐπη. ἐπ᾿ ἀσπίδα, Β᾽ ΠΙΒΙΓΟΥΒΈΌΤΗ 

7, 5. 6. 
᾿Ασσύριος, ΑΒΒυσ τη ΓῸΧ 2, 4; ἢ: ὃ. 
ἀστεῖος, ΟΥ̓θΔΠ5, δοοίμβ 2, 2,12. 8, 

ΕΣ ."» ΕἾ 
ἀστραπὴ, ἔΌ]σαΓι, 6,1. 
ἀστράπτειν χαλκῷ, 86 γ8 ἴἌ]σΈΥΕ, σοΥτι5- 

ΟΔΥΘ 6, 4.1. 
ἀσυγκόμιστος καρπὸς, ἴγτιρεϑ. ΠΟΠα ΠῚ 

σΟἸ]Θοἴδθ ἢ ΠΟΥΓΘᾺ 1, 5, 1Ο. 
ἀσύμφορον, Ἰπ {1168 5, 2, 24. 
ἀσύντακτος, ᾿ΠΠρΡΑΓαΐ18, ΠΟη ᾿πϑίγιοῦτιβ 

4. 5» 37: 1».8: 21. 8,1, 45. 
ἀσυντονώτατα ἔχειν πρὸς τὴν πορείαν, 

Του" ΤΩ] ΠΙΤΉ 6 τη δὔπιΓαγ6, ΘΓ] αδτὴ ̓ θηΐθ 
ῬΙΟΡΤΘΑΙ 4, 2, 31. 

ἀσφάλειαν ποιεῖν, 1ΐ. παρέχειν. τινὶ, 
τὰὐατη γα ἄθγ6 4, 5. 27. 28. παρα- 
σκευάζειν, ταύτη Πα οὖ βία 116 
ΘΠ ΟΥ6 8, 1,.45- 

ἀσφαλὴς. ταῦ 2,1, 9. ἐν ἀσφαλεῖ εἰσι 
τοῦ μὴ υἰεβόρθαν ΡΉΡΤΝ ΟΥΑΑυ τος μηδὲν 
ποιεῖν 3, 3, 31. ἀσφαλέστατα εἰ- 
δέναι, ΟΘΟΥΓΙΒΒΙΠῚ6. ΒΟΙΤΘ, 51η6 Ῥϑυίοι]ο 
ΘΟΥΤΔΙΩ͂Ι 6, 2, 18. 

ἄσφαλτος, ὈϊξαΤηΘῊ 7. 5» 22. 
ἀσχολίαν παρέχειν τῆς σωτηρίας ἐπιμέ- 

λεσθαι, ἸτηρΘα]ΓγΘ 410 Τη]ΠῈ8 ὃ,1, 12. 
τῷ εὐφραίνεσθαι πολλὰς ἀυχολέθε 
παρέχειν, ἸπηρΘαΠηθηῖο 6886. α1ὸ 
ΤΩΪΏ118 Ἰδοῖο ἈΏΙΠΠΟ 6588 ΡΟΞΒΒ185 ὃ, 7. 
ΡΟΣ 

ἀτακτεῖν, δοΙΘ ΘΒ υοτΘ οἵ ΟΥἸΠ68 7, 
2, 6. οΟΥ̓ΙΠΙΒ. ο886 ὨΘρ]ρΘΠΐθΠ1, 
Ἰορθβ οἵ Ἰηϑθζαϊα ν]υ]α το ὃ,1, 22. 

ἄτακτος, ἸΠΟΥΑΙΠδίτιϑ 1, 6, 35» 37. 
ἁτὰρ; 0 ΛΕ Ὡ, 1 ΡΣ ΊΘ. 
ἀτάρακτος, ἸΠ᾽ΓΘΡΙ ΙΒ, 2,1, 21. 
ἅτε, αὐΐρρθ, δ αγέοι τ, ἃ. 8. Ὁ.,.ΟἹ ἢ, 

4..2,.2, ὅ.. 2.19 241 δι πε ει ον θι 
6; 4; 4,,. 23) 1 8 1ὲ 



ΙΝΌΕΧ ΟΠ ΟΌΝ, 40] 

ἀτημέλητος, πορ]θούτιδ, ταὶ ΠΟῚ ΘΓ ΓΕΣ 
5. 4,18. ἀτημέλητον γίγνεσθαι, τι6- 
ΘΙ] ΙΡῚ 8, 1,14. ἀτημελήτως ἔχειν 15 

ἀτιμάζειν, ἸρΟΙἸ]ἶα Ποΐδγθ 1, ύ, 20. 
2, 2, 27. ΘΟΠΓΘΠΊΠΘΙΘ, ΡΥ αἸΊΟΘΥΘ 
5». 2, 86. 

ἀτιμία, ἸΡΠΟΣΉ  ηΪὰ 2: 2.12. 

ἄτιμος, Ἰσποιηϊηΐα ποίαί81,2,14 βίος, 
να Οὔ δοιὰ, ΠΟΠΟΙΈΙΩ ἜΧΡΘΙΒ 2, 2. 
ΤΙ. ὄνομα, ἴὰΡ6 ΠΟΙΏΘΠ, 0..4..}. 

ἄτοπον, ἸΠΙατιΠῚ 2, 4,11. ἄτοπα, α186 
ὮΜ]10 τηοο0 διιηῦ νΘΙΟΒΙΠ11]1ἃ 7, 2; 
τὸ. 

ἀτρεμίαν ἔχειν, ιΙ]ΘΒΟΘΙΘ 6, 2,13. 
ἀτριβὴς, ἀθυη Θ1] ΘΧΡΕΙΒ ὃ, Ἴω 22: 
ἀτυχεῖν τινος, ΠΟῚ ἀ55668] 8, 7, 6. τι, 

ΠΟΙ ᾿ΠΠΡΘΙΓΑΓΘΊΙ, 2. 14. παρά τινος, 
Ὁ δ]αχιαο 1 τη ρθίγαγθ 1, 6, 6. 

αὖ, γυχϑύχη, 51Π}1}} τη 0, ΠΟΘ 6 1.1, 
πε τ ὙἹΟΙΒΒΙΙ., ΘΟΠΪΤΒ 1. - 4. 
2.5; 2: οὕτως αὖ 2..4...20..16Ὁ 
πάλιν ἢ, 2, 12. 

αὐθημερὸν, 60 1Ρ80 616 2,2: 50, Ρ1. 5» 
5: 4: 

αὖθις, τυτδύτη, 1161 1, 45 5. 291,1. 
8110 ΓΘΙΏΡΟΥΘ, ροβίμδο 2.1, 7. 6.1, 
40. αὖθις παρέσομαι πρὸς σὲ, τοᾶϊθο 
τ {69:8 22. 

αὐλεῖσθαι, ὈΡΊΔΥιτη οαμΐα 856 ΟὈ]θοΐδυθ 

3». 5» 1: 
αὐλίζεσθαι, ῬοΥΠοΟοΐδΙΒ 4, 6. το. 
αὔξειν, ἀρ Υ6 Δ]1]τιθτὴ ΟΡΙθῈ5 1, ύ, 45. 

ὃ, 4.1. αὔξεσθαι, Ἰπο]ΑΥ ΒΟ γ6 4, 
5. 5. ΒΏΡΘΙΙ 8, 8. 18. ὸ 

αὔριον πρῷ, οταδίϊηο αἸ]ΌΟα]ο 4. 6, το. 
ἡ. 8. 40. αὔριον ἕωθεν 4, 2. 6. 

αὐτάρκης κτήσασθαι, ΡᾶΥ Δοαι!Γ6 Π60 4. 

5 
αὐτίκα, ΘΧΘΙΏΡΙ] ρΤαΐϊα 1, 6, 9. 3,1, 20. 

ὐα Ὁ: αὐτίκα---ἐπειδὰν, ἐΠΡΊΘΙΗ 0 
3,2, ὃ. αὐτίκα μάλα, 5ἰαϊτη 4, 2, 2 
8, 3, 46. ἐπὶ τὸ αὐτίκα ἡδὺ ων τλῆ 
αὑτοὺς, ([6]1401 δα νοϊαρίαίοβ, 80 
ἴδ 6116, 51η68 110 Δ οτθ, ρουοὶρι πηι 
7» 5» 76. 

αὐτόθεν, τη, 6Χ 1110 1050 ἸΟΩ0 2,1, 4. 
ΤΠ 016. ΟΣ 6. Ἐν 29. 200: ἉΠΙΘΟΣύ, «2, 
ὅτ. 

αὐτόθι, ἸῸΪ 5,1. 6. 
αὐτοματίζειν, ΘΧ ΑΥΌΪΤΙΟ 5110 ΔρΈΓΘ οἵ 
Ἰποοη Βα 0 Δ][ΘΓῸ 4; 3» 21. 

αὐτόματος, 5υιἃ ΒΡΟὨΐΘΊῚΙ, 4, 12. 
αὐτόμολος, ἰγδηΒίαρα 3, 3, 48. 
αὐτόνομος, ἸΌΘΥ, 5111 018, αἱ 588 
αἰ ἸΕΡΊΘῸΒ 1, 1, 4. 

αὐτόπτης, 4] ρΡ86 ᾿ΠΒΡΙΟΙ0, ΠΟῊ ῬΘΥ : 
8Π05 5.» 4, 18, 

αὐτὸς, 5ΒοΙυ.5 8, 4, 2. αὐτοῖς τοῖς ἵπποις 
κατακρημνισθῆναι 1, 4, 7. αὐτοῖς 
στεφάνοις 3, 3, 40. σὺν αὐτῷ τῷ 

θώρακι 2, 2,0. ὁ αὐτὸς 6. ααἰ. τάθτη 
3,3, 35. τούτοις ταὐτὰ ἔλεγον, ΘΔά6 ΠῚ 
αἸΧουτιηὖ αιιδο 11 0, 2,11. τοῖς αὐτοῖς 
Κύρῳ ὅπλοις ὡπλισμένοι ἢ, 1, 2. 
ὁ αὐτὸς οὗτος, Ἰάθπη 1116 ό,-2, 8. 

αὐτοῦ, 1011,4.1. αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ,1,228. 
αὐτουργὺς, ααὶ ΟΡτι8 1089 λοι 7, 5, 67. 
ἀφαιρεῖν τινά τι, ἀοίγα ΠΟ ΘΟ, ΘΧΟΙΡΘΓΙΘ, 

ΤΓΘηλ οι, σφίσι τὸ συστρατεύειν, 7; 
1,44. Ἴ. 2, 26. ἀφαιρεῖσθαί τινά 
τι, ὉΔῚ ΠΊΘΙΘ 8116 Ὰ] 8110 116 4, 6, 4. 5; 
ΘΑ ΤΟΝ Ἐ7..55».70::- 8.1.2: ἀφαΐϊρεῖ- 
σθαι, αἸῖθπδι ΓΆΡΘΙΘ ᾿Ξ οἷ. Ὁ. 

ἀῤαιθε ἃ ΘΟΏΒΡΘΟΙΙΙ ΓΘΙΠΟΙΙΒ, οἷο ἰοοο 
3, 3, 28. 4ὉἹ ΠΟῚ ἴῃ σοΟηβρθοίαμη 
ΡυΟσΙῦ Β;.:2:.22. 

ἀφανίζειν παῖδας καὶ γυναῖκας, 6 6(0ῃ- 
Βρθοῖα ΒΟΥ ΔΌΒΌΓΔΠΘΓΘ ἴῃ Β6Γν]- 
ζαΐθῃη 7; 2.12. 

ἀφειδέστερον κολάζειν, Βαν ΕΘ. 15. 8η1- 
τηδανοίθιθ 4, 2. 47. 

ἀφέλκειν, ΔΟΌΒΟΓΔΠΘΓΘΙ, 4, 24. 
ἀφηγεῖσθαι, ἀπιοε ΠῚ) 6556 ἴῃ τθοθάθπαο 

2. 8.,22: 
ἀφθονία, οΟρία 1, 4: 17-. ὅτι πολλὴ 

ἔσοιτο ἀφθονία τῆς---συνουσίας ἢ, 5. 
ἘΠΟΣ 

ἄφθονος, ΘΟΡΙΟΒΙΒ 2, 4, 11. 23. 2; 30. 
ἀφιέναι, ΑἰτϊζῦΘΥΘ 1, 2, 8. 8,1, 6. εἰς 

τοὺς ἐναντίους, δα πιοδύεβ. ΔΌΪΘρΡΆΓΘ 
6, 2. 2ο. δα οογίδηα απ δ 6 16 
8, 2, 25» 32. Θιηϊίογθ 6 πη8ηπ ἴ6- 
Ἰ.ΠῈ1, 2,9. 3;23; ύο. ΓΤΕἸΙΠΠΈΘΓΘ, 
ΠΟΙ ΤΘΟΙΡΟΓΘ, ΟὈ]δίατη 491,10. π6- 
ΒΊσοΓΘ, Δ|067Ὶ ΤΟΠΠΟΊΘΙΘΊΙ, 2, 2. 
ῬΟΥΙΠΙ ΓΘ, ΠΟ ψΘίΔΓΘῚ, 4,15. 11- 
ὈΘΓΔΥΘ, μὲ τινὰ τοῦ κινδύνου, ΠΟ [8- 
ΘΟ ῬΔΓ]ΟΙΡΘΙΩ 5» ὅ» 20. ἀφέμενοι 
τοῦ πολλοῖς προσέχειν τὸν νοῦν, ΠῚ 
ΡΙΟΥΙΤ ΔΓ ΓΈΓΙΙΠῚ δύ 115 αἸβίγαος 
αν ΣΤ. 

ἀφικνεῖσθαι εἰς τὸ ἴσον τῇ ἱππικῇ τοῖς 
ἡλικιώταις, 60 ΡΥ ΘΠΪΓΘ αἰ ΡᾺΓ 518 
δ Δ] 18 1, 4, 5. εἰς λόγον, ἱπεὶ- 
αθγα ἴῃ ΒΘΓΙΏΟΠΘΙῚ 2, 2,1. 

ἀφιστάναι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ. ΘοΟΥτΠ 81- 
ΙΏ05 8 60 ἈΥ̓ΘΥΘΓΘ, ΔὈΔΙΙΘΏΔΓΘ 5, 5» 
40. ἀφιστάναι τινὸς, ἀοἤσογο 4; 5» 
11. πόνου, ἸΔΌΟΥΪ 55 ΒΕ ΓΔ 616 5: 
5» 18. ἀπό τινος, ἀΘῇἤσευθ 5. 4,1. 
ἀφίστασθαι, τίποτα. ἀθοράδγθ, α6- 
ΟἸΙΠΔΥΘ 7,1, 6. πρὸς πολεμίους, δὰ 
Ὠοϑβίθβ ἀθῆἤσθιθ 23,1, 12. ἀποστῆ- 
γαι, ΒΒΟΘΩΘΡδ Ρ,..8» ἢ- 

ἄφοβος, ᾿ῃαὐτοριατι 6, 4. 20. 
ἀφορῶντας παίειν, Ο6ΘΥ6 ΔΥΘΙΒΟΒ 7,1» 

ἀφροδίσια, τὰ, τ68 νΘΠΏΘΙΘΕΘΙ, ύ, 54. 
ἀφροντίστως ἔχειν, Βορτιθπι εἴ 80601- 
θη Θ5561, 0, 42. 
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ἀφρόνως ἁλίσκεσθαι, Ῥγδὲ Βύαρογα οἀρὶ 
τ Ὁ; 10. 

ἀφροσύνη, ἀομηθ 018 6 ΠΙΠΊΪΟ Ψ]ΠΟῸ 4, 2, 
41. 

ἄφρον σῶμα, ΘΟΥ̓ΡΒ ἸΠΒΙΡΊΘΏΒ ὃ}. 20. 
ἀφρονεστέρας ποιοῦντας τὰς γυναῖ- 
κας 3.1, 30. 

ἀφυὴς, Ἰπορδα 5 Πδύα τ, Ὁ. 5, τὸ 
σῶμα οὐκ ἀφυὴς, χαὶϊ εδύ ἔογπηᾶ οΟΥ- 
ΡΟΣΙΒ παπα ᾿ηάθοοτὰ οἱ ἱηνοπαδβίϑ 2, 

3; 7: 
ἀφυλακτεῖν τινος, ΟἸΠΏΘΙΏ ΓΟ ΟἸΧΆΙΠ 

ΔὈ]ΙΟΟΓΘ τ, ύ, 5. 
ἀφυλάκτους Ἀα βάρεια: Ἰποδαΐοβ ΟΡρυὶ- 

ΙΏΘΓΘΙ, ύ, 27. 
δ ἡ Ἰησγαῖαϑ, 41 ρταίϊδιη ΠΟ 

Τοίουῦ 5,1, 17. ἀχαριστία, ΔΗΪΤη8 
Ἱηρταῖυδβ 1, 2, 7. 

ἀχαρίτως, Ἰῃν 16 7, 4» 14. 
ἄχειρ, 5176 ΤΠΔΠἾΌ 115 3, 3, 45. 
ἄχθεσθαι, σγταναγ!}, ΘΡΥΘ ΤΟΥΓΘΊ, 2, 5. 

1,4, 25. ἄχθομαι τρέφων ὑμᾶς, ται] 
τηοϊθϑίτι πη οϑῦ νΟΒ Δ[6Υ6 2,2, 20. τινὶ, 
ΒΌΘΘΘΏΒΘΟ ὃ, 4, 9. ἀχθέσομαι το. 

ἄχος, ξορυϊια0. ΔΏΪΤΩΙ (Ο]ΟΥ͂, ΠΙΟΥΟΥ͂ 5» 
5.06. ὅ,τ, 37. 

ἀχρεῖος, ΠῚ 7. ἢ» 21. 
ἄχρι οὗ, φῃοιβηπ8 5, 4; τό. 
ἀψευδεῖν, νΘΥΔΟΘΙΏ 6586, Δ] ἃ 

ΤΩΘΠ ΘΠ] 11Ὀ161Π6 5, 2, ὃ. 

βάδην, Ἰθηΐο, δτδαδιίτη, ΟΡ. δρόμῳ 3, 
8, ύ2. ὑπακούειν 2, 2, 30. Ο0}ρ. τρέ- 
χων. 

βαδίζειν, Ἰποράουθ, ορρ. τρίχειν 2, 3, 
ΤΌ, Τὰ: 

βάθος, αἰυϊππαο, ἐπ ἑαοίϊοὶδ ἰΐποα ἃ 
7 οηΐο αοἱοὶ 5, ἀρσηυϊηῖδ πἰδηι6 αὐ θῶ- 
ἐγθηγην, ἀφηιθη : ΟΡ}. μῆκος, Ἰοηρὶ- 
(60, φι 65ἐ α σογηῖ αἰέεγο αα αἰ- 
ἐθγιην, 2, 4. 2.4. 6, 3,10. Ηΐϊηπο 
βαθύνειν φάλαγγα, «ΑἸ πα ]ποτη δοῖεὶ 
ΔΡΟΓΘ 8, 5, 15. ἐξ ὅσων βαθυνῶ τὴν 
φάλαγγα, ἴῃ Δ] πα ]η 6 δοϊοὶ, απᾶπὶ 
ΘρῸ ᾿ηϑίτγαδτῃ 6, 2. 22. 

βάλλειν, ΘΓ Π 8 ἔδ τὸ ΤΠ Ων ΓΕ τὸ 
μέτωπον, ἰτοῃΐθπι ἴδυϊγο Ἰάσαϊο 1, 
4, 8. ἐπὶ σκοπὸν βάλλειν 1, 6, 20. 

βάναυσοι, ηαὶ Βοτ]4α8 ΘΧουσθηΐ αγΐθ8, 
ΟΡΙἤο6Β5 5, 2, 47. 

βάρβαροι, αο ᾿ργϑίβὶ, 2,1. 
βαρέως φέρειν, στανιίοῦ ξου τ 2. Ὁ. ἢ 
βάρος τῆς στολῆς, βίο] Ροπ 8 3, 3, 

42. τῶν στρωμάτων, Β΄ αν 18 οἵ τηο- 
Ἰϑβύει βύγαρα]αγιμη σΟρ]8 6, 2, 30. 

βαρύνειν, τηο]θϑύαμη 6588 5» 5» 25- τὸ 
βαρὺ τοῦ στρατεύματος, ΡΔΥΒ8 ΘΧΕΓ- 
οἰῦα8. ΑΥΤΠΟΥΆΠΩ ΟΠΘΙΘ ἱπηρθαϊΐα, α[6 
γλἸἶϑι5 σγαῦϊδ αὐπιαΐγδ, ἢ, 23, 

37: 

ΙΝΌΕΧ απ ἄσυϑ. 

βασανίζειν τινὰ, αυφοδύϊοποπι ΠαΌΘΙΟ 
ἀδ Δ]1ῖ4]0 5, 2, τό. 

βάσανον διδόναι, ἀοσαπηθηίαχη ἀΑγ ἢ, 
» 64. 

βασὐλειον, ΓΘρΊἃ ἀοτηι18, ρδ]αἰ πη γαρῚΒ 
2, 4.3: 4. τὰ βασίλεια, 6188 γΕρῚδ5 
ΠῚ: 

ΓΊΡΟΤΕ ΜΗ ἐν Πέρσαις, ταρτιᾶγα ἀρὰ 
ῬΕΥΞΟΒ, Ὁ. 

βασιλεὺς, τα χ ἘΝΗ͂Ν ΡΣ. πο πδ δ ὅς 
Ὧ6 Ψοῦθ 2, 4,10. ἢ. Ὁ, 5: 

βασιλικὸν, τὸ, τη 085 ΓΘΡῚΒ 1. 3: 15: 3α- 
σιλικῶς παρεῖναι, Τορὶο οὔπὶ Δρρᾶ- 
Γαΐ Δ6586 1, 4, 14. 

βέβαιος, ἔγταιιβ. βεβαία εἰρήνη 3, 2, 
22. 

βεβαιοῦν δεξιάς τινι, Πά6πη ρδγ ἀδβχίγαπι 
ἀδΐδτη ρῥγεβῖαγα 8, 8, 2. 

βέλος, ἰθ]τ1 πὴ Πη155116 3, 3, ύο. βελῶν, 
όι. 

βῆμα, Ῥ588 7, 5. 6. 
βήττειν, ὕιιΒ5, 6 2, 2, 5. 
βία, νὶΒ 1, 2. 6. βίᾳ, τ, 3, τῇ. 
βιάζομαι. ἄλλοθέν ποθεν βεβιασμένος, 

ΔΙ ΠᾺ 6 νἱ πιο 4, 5, 56. βιά- 
ζεσθαί τι, νὶ οσσιρδζα, ορρ. πείθειν, 
5» 8» 45. εἴσω, νἱ ΡΘΙΓΙΠΏΡΕΓΘ ἴπ 
Οδϑίγα 3, 3. ύ9. 

βίαιος, ν]οἸΘηΐτι5 1, 3, 17. 
βιοτεύειν ἀπὸ πολέμου, νἱοίιπη 510] 

ΔΙΠῚ1Β8 ΠΌΦΘΓΕΙΘ 23, 2, 22. ἐν πολλῇ 
εἰρήνῃ 6,1, 18. 

βιοτὴ, νἸνΘΠΩῚ ταῖϊο 7, 2, 27. 
βλαβερὸς, ΠΟΧΙῈΒ 8, 8, 14. 
βλάβη, ἀδτηπαπῃ 2, 2, 12. 
βλακεία, Βοροτγαϊα, Ἰρηανὶα 2, 2, 25. ἢ, 
πο 

βλὰξ, Ἰρτπιᾶναβ, ἱπορίμι8 1, 4, 12. 
βλάπτειν, ΠΟΟΓΕΙΘ 1,6, 18. βλάπτεσθαι 

μεγάλα ἀπό τινος, τηᾶρποὸ δηοὶ 
ἀδτηπΠο 5, 3, 30. 

βοᾶν, οἸατηᾶγθ 7.1, 29. Κῦρον 7. 2, 5. 
βοηθεῖν ἐπὶ τὰ ἄκρα, Δα τηοηΐϊαπη ᾿πρ8 

ἀοἴθπάθηαα ΔΟΟΌΓΓΟΙΒ 2, 2,1. 
βοηθὸς, δυιχ)]Π]αΐοῦ 5,1, 24. 
βόσκημα, Ῥθοτιβ 8,1,0. 
βουκόλος, ὈΠΌΌΪΟᾺΒ 1,1, 2. 
βούλεσθαι, νΕ}16. τί βουλόμενοι, οἵ 

2, 2, 11. βουλόμενος δειπνεῖν, αἱ 
ΘΟΠΔΓΘΟ 1,3, 4. βουλόμενος εἰρήνην 
ποιῆσαι, τὸ ρΡάσθπλ ΠΟΠΟΙ ΠΥ ΌΠῚ 2, 2, 
12. βουλόμενοι γνῶναι, αὖ σορπο- 
ΒΟΘΙΓΘΙΏΙΙΒ 5» 1, 3. ὅ τι βούλεται, 
σαοαούπαῖιθ 3,.1,9. ὁ βουλόμενος 
ἡ), ἅ5. 

βουλεύειν, ΠΟ. ΒΙ]] ΤῊ ΟΑΡΟΓΘ, ἀθο θυ ΠΟΘ 
2. 4.15. 4.06,9. περὶ ἐμοῦ ἀπρονο- 
ἥτως ἅ. Β,; ἴδ. 

βουλεύεσθαι, (6]} ΠΘΥΑΓΘ 2,1, . 8, 3, 
18, περὶ τοῦ στρατεεσθαι ἢν 8,490. 
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καλῶς 3, 2, 20. ἄμεινον 3, 3, 47. 
Οὐχ 1ηἴ.1,4, 17. βουλευτέον 4, 5,» 24. 

βούλευμα, σΟΠΒΙ]Ππιπὰ , τ, 40. 
βουλὴ, ἃ] 1 Δ ΠῚ ἴθυηριιδ 7, 2, 26. 
βουλιμιᾶν, νἱγὴθτι8. Θχϑοὶνὶ ΟἹ ΠΙΠη]δΙὴ 

ἸηΘ απ 8,1, 44. 
βραχύτεροι λόγοι, νογῦα Ῥδιοϊοτδ 1, 

4,4. ἐν βραχυτάτῳ δηλοῦν, ρετραὰ- 
ΟἷΒ ΟΒίθηΘΓΘ 1, 29 15. βραχυτέρα 
φάλαγξ, ὈγονΊοΟΥ δοῖθβ, σα] 5. ἸΟΠρΡῚ- 
το οϑύῦ ᾿τητηϊηπΐα 7, 5» 5. ἐν βρα- 
χυτάτῳ διατρίβειν, Θ]ΔΌΟΓΑΓΘ ΠΥ 
ΤῊ] Ἰτηἃ 8, 2, 5. 

βριμοῦσθαί τινι, ἴτὰ ἔγθΠπΊογΘ 1ῃ 8]1- 
“άθμι 4, 5» 9. 

βρῶμα, βρωτὸν, ΘΒΟ.]ΘηδΠῚ 1, 3, 4. 

5» 2» ὃ: 
βῶλος, ρ]εθα 2,23, 17. 

γαμεῖν, ἸΧΟΙΌΠῚ ἀΘΕΙΘ Ι, 4, τό. ρ, 
2. 8. δι: εἰ2. 12. 8, 4, 20. “γαμεῖ- 
σθαί τινι, ἈΌΘΤΘ 8, 5» 19. 

γαμέτης, ΤηλΥΙΪ5 4, ὕ, 3. 

γάμμα Ἴ. 1, 5. 
γάμος, τηδί ΠΟ Ππιτη, ἢ. 6. ὈΧΟΥ 8, 4, 

10. 
γὰρ Ὠᾶτη. γὰρ οὖν, ΥΘΙΟῚΊ, Ὁ. 2: Ὁ» τς 

τό. οὐ γάρ; ποπποι,ό, 12. Πἰορααϊέ 
γαϊοηθην δϑηἐθηζίοβ Οηι55 1, 6, 20. 
2,1, 4, Θἷο. 

γαστὴρ, ΘΠ ΥΟΙ]115 2, 3, 24. γαστρὸς 
ἕνεκα, ὙΘΗΓΧΙΒ ἱπηρ] 6 Π6] οδιιϑα 1, 
7.8. 

γε, αυϊάθπ), σογίθ 2,1, ἢν ὃ δΐς. πολ- 
λούς γε ἔσεσθαι 3, 2, 26. καὶ ἀπό γε 
τῆς ἡμετέρας, ΘἴἸΔΤΩ ἃ ποϑδίγα 7,1, 6. 
ἐγὼ μέν γε, Θαυϊάθιῃ σοΙΐθ 4, 5» 29. 
τ μὴν, γαΙο:; Ὁ, 5. 2,0, . δ, 2, 
25. 

γελᾶν, τἱέοτοα. ἐπί τινι 2, 2, 5, 1Ο. 
γελοῖος, ΥἹΑἸΟΊ]11Β 7,1, 22. 
γενεὰ, Ὠδΐδ]68 1,2, 8,13. ΟΥΡῸ ρ6- 

ΠΟΥΪΒ1,1,6. ἀνθρώπων, ἨὨοΟΙηΪΠαΙη 
ϑοίαβ ἢ» 2» 4. 

γενέθλια, τι }118, 165 Παΐδ]181, 3, 
1Ο. 

γενειάσκειν, ΡΌΒΘΒΟΘΓΘ 4.6. 5. 
γενναῖος κύων, (Δ 15 Θ᾽ ΘΠΘΓΙΟΒΙΙΒ 1,4»15» 

21. 
γενναιότης, ΒΙ Πρ. ΪΑΥΙΒ αἰιΘ ἀὯΠ| Παίγ80 

Ῥοπίΐαβ, ἔουθ  1185 8, 3, 28. 
γένος, ΘΘΏΒ1, 2,1. ΠΔΙΙΟ, τὸ γένος 

Ασσύριος 4,06,2. 
γεραίρειν τιμαῖς, ΠΟΠΟΙΡτΙ8 ΟΥ̓ΠΆΓΕ 8, 

1,30. 8; 8. Ἧ- 
γεραίτερος, ΒΘΏΘΧΊ, 2, 4: 13.914. δῖα 

ΓΩΔΊΟΥ 5» 1, 5. γεραίτεροι, ΒΘΏΪΟΤΘΒ, 
ΒΘΏΔΙΟΥΘΒΊΙ, 5. 5. 3, 5» 219 22. 

ἀέψμν ὅτι8. θᾶττον τῶν γεράνων ὅὃ, 
᾿ς τϑ: 
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γέρρον, Β8οτιύπιμ, Ῥᾶγτηδ, οἴψρθι5 ρᾳτγ- 
ν5 Ῥογϑίοιιδ, αἰογέ τιασηλέμαϊηιθ 
πὴ ΜῈ, 11. 1» 2, Ὁ, 18» 
Ὦ, ΠΠ Ὁ ΠΧ 1.2.7: 

γεωργία, ἀρτ]ου]ῦαγα, Ρ]Υ. 4: 3» 12. 
γῆ, δυσσδ 2. 3.3. 1615 1) 68 3,3, 

22. ἴΕΥΓα ΘΠΌ888 7, 5» 10. ΔΘ 3,2, 
18. 

γήδιον, Δ061}5 8,2, 28. 
γήλοφος, ὑπτη] 8 2. 3, 28. 
γηρᾶν, ΒΘΏΘΒΟΘΙΘ 4.9 1,15. 
γίγνεσθαι, παδο] 7, 2, 2ο. 8, 5,19. ἀπὸ 

θεῶν, ΟΥ̓ρΡΊΠΟΙη ρΘΠΟΥΪΒ ΠΑΌΘΙ6 ἃ 
ΟἾ5. 4,1, 24. αδ Κγισίϑιι5 ὃ, 6, 6. 
γίγνονται οὗτοι χίλιοι, ΠῸΓΊΘΓΌΓΙΩ 
ΤΩ116 Ποιηϊητη Θἤποιαηΐ 1, 5», 5- 
πλεῖον ἢ πεντήκοντα ἔτη γεγονὼς 
ἀπὸ γενεᾶς, αΕΪΠαΙΙΔΡΘΠΘΙΙΟ ΓΠΔΊΟΥ 
Ι, 2, 18. γεγονὼς ὑπὲρ τὰ στρατεύ- 
σιμα ἔτη, 4] ΘΧοαΒ8ι0 δϑοίδίθυη τη1}}- 
1261, 2, 4. τῶν γεραιτέρων, ἴῃ Ογ6]- 
ΠΟΘΙ] Βπδίου τη ΤὈΟΙΡῚ 1, 2, 15. 
ἐγένετο τῷ Κύρῳ μηδὲν τῶν οἰκείων 
ἀτημελήτως ἔχειν ὃ, 1,15. ἐγένετο 
αὐτῷ ὥστε, ΟὈΓρΙς 61 αὖ 8, 2, 2. 
γένοιτό μοι λαβεῖν, 6, 3,11. ἐπιδεί- 
ξασθαι Ρ.2.12. γίγνεσθαι σύν τινι, Ὁ 
ΔΠΠἋ ΠΟ 5876 5» 3» ὃ. ΔΟΠΘΑΘ6Ι8 5, 2, 2. 
γίγνεσθαι ἐγγύτατα, 481 ῬΓΟΧΙΠῚΘ 
ΘΟΘΘΩΘΙΘΊῚ, 4, 22. ἐν ταῖς γιγνο- 
μέναις ἡμέραις, ἀἸοΌτι8 ΔΙ1αοῦ 1ηΐθΓ- 
6 ο018 5» 4, 51. 

γιγνώσκειν, Βἰαϊι 6, ΘΘΏΒΘΙΘΊ, 1, 3. 
2,2, 23. 5» 2, 8]. ἐγνώσθη ὃς ἦν 5. 
4.5. σορῃϊθαμη ΠΑΡ ΘΓ 86 ΡΕΥΒΡΘα- 
ἘΠῚ Σ 10 5.1, 51. ΟΠΙΡΈΤΪΘ, 
ΠΟὨ] ΘΟ 6, 2, 5. ΒΘ6ΠΌΓΟ, 66 56ηϑ8ιν 
ψιδίιιδ 1,3, 5. γιγνώσκω ἀπιστού- 
μενος Ἴ, 2, 1. ἔγνω ἐμοῦ ποιοῦντος 
ΡΣ Θὲ 

γλίσχρως, ΡΆΥΩΘ, ΓΘ ΠαΪΓΟΥ 8, 2, 27. 
γνήσιος, παῖς, ἸορΊΠπη18 8, 5,10. γνη- 

σία γυνὴ, ΧΟΙ, ΟΡ}. παλλακὶς 4, 
Π.1. : 

γνώμας παρασκευάζειν, ῬΥΘΘΡΑΥΔΥΘ Δ}1- 
ΠΠΟΒ 2, 1,21. λαβεῖν ἐν ταῖς γνώμαις 
βεβαίως 3, 3, 21. ῬΙΔΠπ6 ῬΟΥΒΔΒΌΙΙ 
6586. ΑἸ 86ηδι5 οἷθ 750 οὲ ἴπ- 
7ιδέο, γοϊρίοηθ, ἀηιοῦθ ρμαΐγῖία 8, 
8, 7. γνώμῃ ἀνθρωπίνῃ 5,1, 28. 4, 
4, 18. 

γνώριμος, σΟρΡΉΪ ΙΒ 5» 5» 28. 
γνώρισμα, βρηθχη, ποΐᾶ ατιἃ ΓῈ8 89- 

ΠΟΒΟῚ ρΡοϊΐεβί 2, 1, 27. 
γνωστὴρ, ΠΟρΡΏΪΟΥ 6, 2, 20. 
γνωστὸς, ποίᾳϑβ 6, 2, 4. 
γοᾶσθαι, σοτηθ 18 4,6, 9. 
γοργὸς, ΠοΙγΤοπάιτιΒ δαδβροεία, αὶ ΡΓθ- 

Βθηΐ1ἃ Β8 ΓΘΥΓΟΥΘΙη ἸΠΟΌΤΙΕ 5, 2, 27. 
4. 4, 3. 
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ὙΟΌΝ, ΟΟΥΘΙ 1, 1.5..35».4. 1.,32, 10... 
γράμματα, Θρ᾿βίοϊξο 8, 6, 17. [λίζογο, 

χιαβ ριογὶ γαοογιη, οἰϊδοογδ 8οἷ6- 
ὑαηέ, εὐ φγαηιηναΐίοα, ροδϑῖδ, οἷο- 
χιιοηέϊα, γοοηιοίγλα, ρἠϊοδορἠϊα, οἰο. 
Ἶ ΖΡρυΣ: 

γράφειν, ΡΙΏΡΘΥΘΊΙ, 2,12. 06. ρροηϊί. ἢ 
οαἰδ]οριιτη ΓΘίρουτθ 4, 2, 21. τινὰ 8, 
ΤΟ, 

γρυπὸς, Δάμποο 880 ὃ, 4,21. 
της, ἰοττηᾶ Ὡ881 Δ πΠ0] 1016. 

γυμνάζειν, δγ}η. ἐθίζειν, ΘΧΘΙΌΘΥΘΙ, 2. 
ΤΟ. 1,0,22. γυμνάσια, ΘΧΘΥΟΙΓΔΙ1Ο- 
ΠΕ. 121. 

γυμνῆτες ἢ, Ὁ» 5 
γυμνὸς ὅπλων, ᾿ἸΠΘΙΤΏΪΒ 5» 4,» 45. 

γρυπό- 

δαήμων, Ῥουϊίπιβ, ΡΥ  ΘΏΒ 1, 2, 12. 
δαί. τί δαί; αὐ1α ἰδπάθη} 5,1, 7. 
δαίμων, ἄἀδιι5 7, 5581. δ 2 ἐπι- 

βουλὴ 5 ἜΤ ἢ 2ὃ. 
δαὶς, ΘΟΠΨΙΨΠΠ 4: 2, 27. 
δάκνεσθαι, τΛΟΥ ΤΊ, ἢ. 6. τηο]οϑίϊα, 4ο0- 

ἸΟΤΒ, ΠΟΙ 1,4. 12. 4..2.8. 
δακρύειν, ἸΔΟΥΙΤΩΔΙΊ, πολλὰ 6, 1, 25. 7: 

ἢ ο - 
δακτυλῆθραι, αἸρΊ(4}1ὰ 8, ὃ, 17. 
δανείζειν, τητιϊπια πη ἀΔΓΘ 2, 1, 24. 
δάπεδον, ραν!τηθηΐαπ δ, ὃ, τό. 
δάπις, ἰᾺ 068 8, 8, τύ. 
δαρεικὸς, ἀαυίοιδ, ΠΌΠΊϊ15 δαγοιιβ ΡοΥ- 

5168, νἹρΊηΠ ἀγδοῆμηδθ ΔΙρΡΘΗ 
ΟΠ ΙΏΘΏΒ 5» 2; 7. 

δὰς. ΙᾺΧ ἢ, 5. 22. 
δασέα ὄρη. τηοῃΐοδ ΔΥΌΟΥΙθτι5. ΘΟΏΒ1 

2: 4: 22. χειρῖδες, ἀ6η886, ΠΙτϑαῦςο 8, 
Θ. ΤΣ 

δάσασθαι, 5γη. νέμειν, ΑἸΒΕΓΙ ΘΙ 6. 4, 
2, 42. 

ΠΑΡ δμι, {υϊθυιίαμι. φέρειν 2. 4,31. 2, 
1, 34. ἀποφέρειν 4. 6. 9. 7: 4,0. 7» 

5586. ἀποδιδόναι 2, 4.14. 22. ἀπά- 
γειν 2.4,912. 23,1,1ὸ. δασμοὶ (6 
ΔΌΓΤΟ βιρηδίο 4: 5. 40. 

δασμοφόύροι, {υϊ)αἴατγ!1, 411 {τι τὴ 
Ροηαπηΐ 4, 5; 79. δασμοφορεῖν 8, 

ΣΞΊ: 
δαψιλέστατα, ἸΔΥρΊΒΒΙπη6, π.}16 86 }]- 

Ὀϊΐδ, ῬΑΥΒΙΠΊΟΏ]Δ 1, ύ, 17. 
δὲ, ργαοορα. καὶ οἴϊδτῃ 1, 6,3. 23,1» 2. 

ΨΘΙῸ, 58η6, αὖ ἡηϊέϊο ογαϊλοηΐδ, οὕτω 
δὲ 1,4; 4. ἐγὼ δὲ 4.5. 22. [ἢν ἴη- 
ἐογγοψαΐϊοι!6 5» 1,3. 7 γεϑροηϑίοηο 
ΠΥ δ᾽ ρα 5.0: δέ γ᾽ αὖ 4, 
ΕΣ. δε δη Ἱ 2.., δ, οὖν 12. 
ΠΗ: 

δεῖ, ΟΡτι8 δϑί, 6. φοηδί. τοὶ : δεῖ ἡμῖν 
φυλάκων, ΠΟΌ15 δϑύ Ορτιβ σιβίοα!θι8 
γ.5:09. ἀνδρῶν, Οριι85 οδύ δα. }}}8 
4,3, 1ο. λόγων, ΟΥ̓ΔΙΟΠΘ οϑὺ Οριτιβ 

ΙΝΌΕΧ ΘΕ ΟΌΞ. 

ό, τ, ἢ εἰς. πολλοῦ γ᾽ ἂν καὶ δέοι" 
ἀλλὰ, ΡΥΓΟΘᾺ] ΔΡοΥὶῦ αὐ 15 ὍΌῚ ργαί!- 
ποδίτιν, αἰ α-. 20: 

δεικνύναι, ΟΒίθη 618 : διηγοῦμαι, ἨΑΙΤΟ 
8,4. 34, 35. τέρμα, τηρίδτη (ΘΒ]ρ1Π0 
8, 2,25. δεικνύω εἴ δείκνυμι 8,4,235. 

δείλη. νοΒρθγὰ 5. 4, τύ. 
δεῖν, ἸΙσαῖθ, ΥἹΠΟΙΓΘῚ, 4, 11. ἐν σιδήρῳ 
ΕΠ 12᾽ ἢ δι σόμαι 4..3. 18: 

δεινδ ιν ΤΘΥΓΙΡ1]6, ΡΘυσα]οϑυτη 5..3.50: 
595 2; 21. "ἐν. δειψοῖς, εἰναι, Εἰ Θὲ. 5τς 
τηϑ]υτῃ 8, 7. τό. δρϑυγάθτῃ 4, 2, 
406. ἽΝ, ΡΌΡΩδ αἴγοχ ἢ. 1, 58. 
δεινὸς πόθος, 651 ἀΘΥ τ ν ΘΙ ΘΠΒ 
2:1, 28, δεινόν τι κάλλος, Ρ611ἃ 
ΤῊΪΓΘΘ. ΡΟΣ] ΠΙΒ. 5», 2, 7. δεινὸς 
λαλεῖν, Ἰοαδχ 1, 4:12. διδάσκειν, 
[αου]ζαῖο ἀοΟΘ Πα] ΘΧΟΘ]]ΘΠΒ 1, 2, 18. 
λέγειν, ἀἸΙΟΘΠΑΙ 1, 5,9. τὴν τέχνην, 
ῬΘΥΙ5 ΔΥ[5 ὃ, 4.18, συνεπισπᾶσθαι 
δεινός ἐστι, Ῥοΐοβύ 5101] ΘΟ ΘΙ] 6 2, 
Ὑ5 5: 

δειπνεῖν, ΘΟΘΠΔΓΘ. τὸ ἄριστον τοῦτο 
δειπνήσαντες 1, 2. 11. 

δειπνίζειν τινὰ, ΠΟΘ ΔΓ πᾳ Ό 616 4; 5» 5- 
δεῖπνον αἱρεῖσθαι, σΟΘ ΔΙ ΒυϊηΉγῈ 8, 

1, 38. ποιεῖσθαι 3, 3, 25. παρατι- 
θέναι ὃ, ἢ. 4 

δειπνοποιεῖσθαι, ΠΟΘ δ ΡΔΥΔΙΘ 5» 2: 
6. ῬδΙΔΥΪ ΘΟ μδ ᾿πΌΘΓΘ 2, 4, 21. 
ΘΟΘΠΑΤΘ 3, 3, 33. 6,3, 37. 7» 2»1. 

δεῖσαι περί τινος, τον ΠΠΊΘΓΘ, 80]- 
Ἰοιτη 6886 (6 1, 4; 22. ὡς οὐ 
καθευδήσετεύ, 2. 3ο. εἴ τις δέδοικεν 
ὁ. 2; 11. 

δεῖσθαί τινος, ΥΟρΆΤ 6 ΔΙ] ΌΘΠῚ 1, 4; 12. 
1,8» 4: 5;2»,14. 1Π6ΊρΡῸ.6, ἐπιμελείας 
1,2,0. εἴτι δέοιτο 4.1, 7. ἐάν τι δέ- 
ὠμαι 4.2. 22. 6,2, 36. τι τοῦ βασι- 
λέως δεῖσθαι, αἰϊσυα ἴῃ 16 Ὀβπθῆοϊο 
ΓΕΡῚΒ ἹΠΑΙΡΘΓΘΊΙ, 4.91. 2.1, 2. 8, 2. 
10. δεόμενοί τινος, 4] ΔΙΠ] ΘΙ Θ0Π- 
γΘΏΪΓΘ γο]ηΐ 1, 2, ὃ. 

δεισιδαίμων, γο]]ρΊοδιι5, ΟαἾτ1ι8. ΔΏΪΤΗΒ 
ΒΘΏΒΙΙ οἱ Ὑϑνθυθηΐα αἱ δύ Ῥ]ΘΠι8 

3, 3. 58. 
δεκάδαρχος, ἀΘΟΌΓΙΟ 2, 1, 22. 4,2, 27. 
δεκαδεὺς, ἀΘου714}18, ααὶ δα δαη θη 
ἀδου δ ρου ποθύ 2, 2, 30. 8,1, 14ὲ 

δεκάκις, ἄθο]65 5. 5»9 
δεκὰς, ἀδουχα 2, 1, 22. 8,1, 14. 
δέον, 5Ϊ Ορῖι5 [ὉΘΥΪΡ1, 5.11. τὸ δέον 

ποιεῖν, Οἰποῖτιπι Βα πὶ Ργϑοϑίαθ 2, 
4:4. 6, .5,,2.. οὐδὲν δέον 47 ὅ, 8. 
ὡς δέον, αὖ ορογίθαϊ 7, 5» 46. ὡς 
δεῆσον καὶ τούτων 1, 6, 12. ἐν τῷ 
δέοντι, εὖὖϊ ΟΠ ΟΙ ταῦϊο οχὶρογοῦ 8,1, 
20. τὰ δέοντα, ΠΘοΟΘΕΒαυία 1, ύ, Το. 
5»1, 17, οἷο, πάντα τὰ δέοντα ἔχων 

4. τὴ 25 
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δεξιὰ, Π468, αι ἀοχίγα ἀαἴα δϑί σ0η- 
ἢιτηδία ὅ, 1,11. δεξιὰν δοῦναι, ἀ6χ- 
{τὰ ἀαἴαᾶ Ια ΡΓΟΠ ύοτθ ὃ, ὃ, 2. 
ἐκ δεξιᾶς, ἃ ἀοχίγα 8,2, 10. 

δεξιὸς, ἀχύρου, ὑη) ατιϑριολὶδ ΟὙ(ΘΟΟΥ 
οϑδὲ ζαιιδίιι5. ἀετὸς 2, 1,1. βροντὴ 7: 
1,3. 4αὶϊ ἴῃ ΟΟΥ̓ΠᾺ ΑσθΧίΤΟ εϑὺ 5, 

δεξιοῦσθαί τινα, ἀθΘχίτα ῬΥΘΠΘΠ ΘΓ 7. 
4, 8. 2.2, 14. ἀοχίτα ἀαία 6Χοὶ- 
ΡΘΙ6, άθμι οὖ διηουθη βρη ΠοΑΥγΘ 
π 2. 18: τὉ; 2. ,ἀπὶ- 96: 

δέρη, ΠΟἸ]τΙΠ 1, 3, 2 
δεσμὸς, νἹΠΟΌ] ΠῚ 3,1; 24. 
δεσπότης, ὨΘΙᾺΒ 1,1, 1. 3,»1.011, 6ο- 

ΤΩΙΠΠΞ 1. 2. 18. , 2,. 42... ἢ, 2. 9 
δέσποινα, ᾿δΥᾶ 5, 1. 4. δεσποτικὴ 
συμφορὰ, οδἸαγ]ΐαΒ, αὐδθ ΔΟΟΙα}ῦ 
ΒΟ 8 7, 5» 64. 

δεύειν, ἸΥΤΙρΆΓα 6, 2, 2ὃ. 
δευτεραῖος, Ῥοβευαῖο ἘΡΦΣΙΣ 
δέχεσθαι, τϑοῖρογα αποα οβευῖυν 4, 6, 

18. 5,1, 27. ΘΧΟΊΡΟΙΘ 4, 2, 37. 
6, 3» 13: ΡΓΟΒΆΓΘ ἘΝΕ δ οι όςοθε 
τοὺς πολεμίους, Ἰτηροίμ Π ΒΒ 1 Π6γ8 

38. 2,8. 3,3, 17. 
δή. καὶ δὴ, Ἰᾶπι 2,.1,2. ϑ5ἰδί!η 4, 4: 

11. 7: 5» 51. πάλαι δὴ, Ἰατὴ ἀπάτη) 
Β.ΟΙ οὕτω δὴ, Ἰίδατιθ Ρ», 3, 4. 8, 
1,14. εἰ δὴ 6,2, 19. 5818, αὐ ἀθπὶ 
οὗτοι δὴ 2, 3,14. οἷα “δὴ Ὁ ὙΓΡΥΣ ΑΙ. 
καλλίστη δὴ 4,6. 11. ἐν Ἄλάτων τε 
πολλοῖς καὶ δὴ 1, 6. 21. [ἢ ΔΡΟΔΟΒΙ 
ἸρΊθαΓ 1, 4; 4» 25. 1; 5,1, θς, Οἴρη 
ἵπερεταί. ἄγε δὴ. ἀρϑάσπη ΡΣ τ 
λέγε δὴ. αἷς ΘΓΡῸ 3.1» ἴθ τδιῦς ἘΞΡΩΣ 
1. πῶς δή; 48] αυ85850 8 1, 3, ΤΟ. 
1, ύ, 22. τί δὴ τὸ λοιπόν ; χυϊὰ [8- 
ἄδπι. το] χαστηῃ οϑῦ ὃ 4, 3. ΤΟ. 

᾿ δῆθεν, ὨΪΤΩΪΓ ΠῚ 45.6.2; 
δῆλός ἐστιν ὅτι, Ραϊοῦ Θ1ΠῚ 1, 4, 2. δη- 

λος εἶ πεπεισμένος, ύ, 1, 2. δῆλον 
τοῖς προειρημένοις, 8 ΒΙΡΘΙΙΟΤΊΡΙΙΒ 
δύ οἸδγμη 8, 1, 37. δῆλον ὅτι 4, 3, 

το Ὁ, 5.90. 
δηλοῦν, ΘΘΥ ΙΟΥΘΠῚ ἴδοουθ 5. 4. 2. 3. δή- 

λωσον πρὸς ἐμὲ 7, 3, 12. ἐδήλωσε 
Ἴ»1, 30. δεδήλωται καταστησάμενος, 
ἀδβοϊαγαξατη εβδί δὰπὶ ΘΟ δΕ τ115586 
Θ᾿): 

δημοκρατία, ἴογτηδ οἰνταἴ}]8 ΡΟΡρΪΔ}15 
ρα, ΤΙ. 

δῆμος τῶν στρατιωτῶν, νυ]ρτιδ Π1}]1- 
τ, Ο,ΘΡΆΓΙ ΤῊ ]]1068 6,1, 14. 

δημόσιοι ἀγῶνες, σοΥδτηϊηα Ρ.Ὀ]1Ο 1, 
2, 12. δημοσίᾳ, 80. γνώμῃ 5. βουλῇ, 
ἸΏΟΥΘ δὲ ἰηβϑςαίο ΟἸνΑῦ]Β 1, 2, 
10. 

δημότης, Ρ]ΘΡ6]}118 2, 3, 15. 8, 2, 5. 
δημοτικὸς, Β]ΘΌ6]115. 2, 3,15. 

4ῤρὅ 

δηοῦν Ἂν χώραν, ναϑίδτγα ἈΡΤΊΠῚ 2, 2. 

23. 8»4» 21, 23. 
δήποτε, ἀΠαΌΔΠῚ 3,2, 26. 
δήπου, ὨΪΠΔΙΠΙΠ, 586, αὖ ΟΡΙΠΟΙ 1, 5» 

12. 1,06,7. 9. μὲν γὰρ δήπου 1, 2, 
10. 6, 1584. δὲ---δήπου 6, 2, 20. οὐ 
γὰρ ἂν δόλου 9 αν πιῆ. οὗ γὰρ λιμῷ 
γε δήπου 4, 4; 7. ἀλλ᾽ οὐ δήπου ἢ, 
5» 82. δήπουθεν 4, 3: 20. 

δῆτα, 88η6, υὔἱαιθ καὶ δῆτα 5, 1, 4. 
οὐ δῆτα τ,6, 28. τί δῆτα : αυἱὰ 
[Δ Πάρτη ὃ 5,4. 35. 6, 1,12. πότερα 
δῆτα: 5. 2. 27. 

διὰ βασιλέων πεφυκὼς, 6 ΤαρῚΡ 5 οτί- 
ὉΠ 7, 2, 24. διά τινος γιγνώ- 
σκειν, ΘΧ Υ6 (ΟΡ ΟΒΟΘΙ 4, 3, 4. δι᾿ 
ἑαυτοῦ κατεσκεύαζεν ὃ, 1, 45. δι 
ἑαυτῶν κτᾶσθαι 1,1, 4. διὰ χρόνου, 
ΤΩῸ]Ο ΘΙ ΡΟΥΘ ροϑβί, 1,4, 28, 5, 5. 
41. διὰ τέλους, ΡεΙροίμιο 3, 23, 285. 
7. 5» 75. διὰ παντὸς ἀεὶ τοῦ χρόνου, 
ΒΘΙΏΡΘΙ οὖ ὉΡΙα]Θ ὃ, 2, 1. διὰ παν- 
τὸς τοῦ αἰῶνος, ΒΕΙΊΡΟΥ 2,1, 10. διὰ 
παντὸς οὕτως 2, 4.23: 4. διὰ πένθους 
τὸ γῆρας διάγειν, ἴῃ Ἰπούπι ἀθρογ 4. 
6, 6. διὰ στόματος ἔχειν, Ἰπ ΟΥΒ 
ὨΔΌΘΓΘ 1, 4. 25. δι ἀφροσύνης, {6- 
ΤΠΘΙΘ 3. τ, τὸ: ΓΝ τοῦ δικαίου, {δι 
ϑυηῖς 26. Οὐ δοοιιΒ. διὰ τοὺς εὖ 
μαχομένους αἱ μάχαι κρίνονται 8» 2: 
45. διὰ τοὺς γραφομένους νόμους 
βελτίους γιγνομένους 8,1, 22. 

διαβαίνειν, ὑΓΔΏΒΙΥΘ 2,1,1. 
διαβάλλειν τινὰ πρός τινα, ΟΕ Π]ΔΤῚ 

εϑδυτα; 
διαβιβάζειν, ἰταἀτιοογα 4,1, 9. 
διαγγέλλειν, αἸνα] ρα 6 4, 4, 12. 6, 2, 

20. 
διάγειν," ΜΊΜΟΙΘΕῚ, ὧἱ 2.5. 6; οαίθεις 5.19, 

5Ο. τὰ ἔτη. ἘΔ ΒΙσο ΓΘ 1,2,13. διάξω 
ἔχων βιοτὴν, ΒΘΙΏΡΘΙ ΥἹὔδ ἵγιιαν ἢ, 2, 
27. διάγειν σιωπῇ, ῬΕΙΡΕΐΟ 5116 168 
1, 4.14. διάξω ἐπιμελόμενος, 561η- 
ΡΘ᾿ βίμθθο 7. 5» 85. διάγειν σω- 
φρόνως 1, 2, 8. διάγειν ἐν τοῖς 
σκευοφόροις ἢ. 1: 49. διάγω μαν- 
θάνων τ, 2,6. σκοπῶν 5, 4, 35. 

διαγίγνεσθαι. Ῥθγρθίιιο Ῥθυβθνε τᾶ, 8, 
7» 24. ἄρχοντα, Ρδθυρϑίπιο ἔσται ἴπη- 
ῬΘΥΙΟ 1, 1,1, 4. ἐν τοῖς ἐφήβοις, 
ΨΘΥΒΔΙΥ ἸΏΪΘΥ ΘΡΙΘΡΌΟΒ 1, 2, ΤΡ. 

διαγιγνώσκειν, ἄϊρποβοοῖο, ἀἰβόθυμογο 
8: 1» 3’ 

διαγωμέξεσθαι, τὶ πρὸς ἀλλήλους. 46 τ 
ΠΟΓΐΑΥΘ ἸΏΐΘΥΙ 5681, 2, 12. 1, 4; 4. 

διαδέχεσθαί τινι, δισοδᾶοτο, ΘΧΟΙΡΘΙΘ 
8..6..18. 

Ὁ θμα ἰηΐα]α, Ἄν, 8, ὅν: 
διαδιδόναι, αἰΒΕ ὈτΙΘΥΘ 1,4, το, 26, 3, 

3» 7: 
ἘΠ 
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διαδιδράσκειν ἐπὶ τὰ ἑαυτοῦ, ἴᾳαρα Δ] 0] 
ἀοτηπη 3, 1, 23. 

διαδικασίαν ἀναβάλλεσθαι, οαιϑαιη 41- 
7παϊοαπάδιηῃ αἰ }δΥγ6 8,1, τ, 

διαδοχὴ, ΑΕ] ΡΙΙΟΡῚ ουδίοαι!ο βασοθ- 
αἀδης 1, 4, 17. 

διαδωρεῖσθαι, ἀΟΠΔΥ6, αὁ ρίμγέδι55,5,6. 
διαθεῖν, ἀἸΒΟΌΤΓΟΥΘ, ΡΑΙΆΓΘ 3,1, 2. αἷ6 

ηιοίν Ῥϑυναρσδηΐθ δχϑυοϊη 6, 2, 
15. 

διαθρύπτεσθαι, ὁψη. ἀναφυσᾶσθαι, ε]6- 
ἴὰπη ΠΘΙ] 7. 2, 22. 

διαιρεῖν, αἸΒΏΠρΊΙΟΥΘ ὃ, 1, 21. αἸνΊΒΙΟΠ 6 
[αοΐῶ σοηδίαθγθ οατὴ ἀΡ]1οἱ ἃ ΟΊ. 
1,2; 4, 5. διαιρεῖσθαι, (ἸΒΌΓΙ ΘΤΘ 
ΒΡῊΣ, ὅ. 

διαίρεσις, ἀἸΒί {10 4, 5. 55. 
διαιρετὸς, αἀἸνΊΒ.85, ΟΡ}. σύνθετος, 4. 3, 

20. 
δίαιτα, νἱΐδο Υδῖϊο 7, 5, 67. μετρία, ρᾶΓ- 

ΒΠΠΟΉα 1η νἱοΐα 1, 2, τό. εὐτελὴς, 
ν]οῖ8 ἴθ ΠῈ]85 1, 3, 2. τὰ ἀμφὶ τὴν 
δίαιταν, ΟἸΌΪ ἂρρατγαίτιΒ 8, 2, 6. ἡ 
ἔνδον ὃ., νοΐ. τὰῦ]ο ἀοπηρϑίϊοα 8, 
4.2. τὴν δίαιταν ποιεῖσθαι, σοτατηο- 
ΥΑΙῚ 8, 6, 22. 

διακεῖσθαι οὕτω πρός τινα, ΠΟς ΔΗΪΤηΟ 
εὐ Βύπα10 οὐρα 8]1 0 1161 6888 1, 6, 4. 
ὃ, 6, 22. οὕτω διακειμένων, ΔΠῚΠΠ15 
1 ἁἰἴθοῦβ 6, 2, 9. διακεῖσθαι τὴν 
ψυχὴν, ΔΗΪΠΊΟ 6586 8 δοξαπη 2.1, 25. 
ἀπλήστως μηδὲ πρὸς μίαν ἡδονὴν, ἨΘ 
ὉΠ1Π1π8 αα] 6 πη νο]ρύδῦ8. 158 018011] 
θη 6 11 σπρΙ!αϊξαΐθ 4.1, 14. 

διακελεύεσθαί τινι, Δα ΠΟΥ ΑΙ 7, 3, το. 
ἑαυτῷ, 86 ἸρΒιπη ΠΟΥΔΙ 1, 4; 12. 

διακινδυνεύειν, ῬΘΥΙΟΙΓΑΥῚ 8, 8, 4. 
διακληροῦν, ΤοΙὴ Βογΐίθ σθοθ ΘΠ δ ὴ 

ῬΙΌΡΟΠΘΓΙΘ 6, 59, 326. διακληροῦσθαι, 
ΒΟΥ 1], ΒΟΤΓΘΙ απ οΥ 6, 2, 234. 

διακονεῖν, ΤΩ] ΠΙΒΙΓΑΙ 8, 2, 8. διάκονος, 
ΤῊ] ]ϑίθι 10. 

διακοντίζεσθαι, Ἰαου Δ 0 ΘΕ ἴαΓ6 1,4.4. 
διακόπτειν, ΠΟΠΟΙΙΘΙΘ 7, 1, 321. πρὸς 

τὰς εἰσόδους τοῦ ἐρύματος, Ἰΐεγ νἹ, 5. 
σεοάθηαο, ραἰθίδοθγθ 5101 δα ρογίαβ 
ΠΑΒίΤΟΓ ΤΩ 5, 3, 66. 

διακοσμεῖν, ἸΠΒΌΓΙΘΓΘ, ΟΥ̓ΙΠΑΓΘ 3, 2, 
ΠΡ 9. 4. 

διακούειν πάντων, δΔυι116 ΟἸΠΠ65 4. 4; 3. 
διακριβοῦν τὰς τάξεις, ΘΟ. {1185 δ0σα- 

Ταΐθ ΘορΪ ει 5 ἤΔΌΘΓΘ 2,1, 27. 
διακρίνειν, (ἸΒΟΘΙΠΘΓΘ 7, 5.5 428. 
διάκρισις, απ Ἰοαῖ1ο 8, 2, 27. 
διαλαγχάνειν, ΒοΥγΐ6 ΟἸΒΕΓΙΠΘΓΘ 7, 3,1. 
διαλαμβάνειν, (ἸΒΌΓ ΘΥΘ ᾿Π ΘΥ 56 4,0, 

12. ΕῚ. 1: 50. ἢ: 2; 2: 
διαλέγεσθαι, ΘΟἸ]ΟΩῸΙ 231,1. 2,2. 22. 

πρός τινα 4, 2,21. 46] γάγο 6, 1,06. 
ὡς δεσπότας διαλέγεσθαι ἢ. 5. 26. 

ΙΝΌΕΧ σπ Ο 8. 

διαλείπειν τοσοῦτον, [απ ηἄοηλ ἀ18-᾿ 
[86 ὃ; ὁ. 1: 

διαλλάττεσθαι τοὺς ἵππους, ᾿ῃν]ο θὰ 
ΡΥ ΓΘ ΘαΠ108 ὃ, 2, 32. 

διαλύειν τὴν στρατιὰν, ΑἸτηοΘγ6 ΘΧΘΙ- 
οἰ 5, 5» 43. 6,1, 66. τὴν σκηνὴν 
εἰς κοίτην, 6 ΘΟΉ ΙΝ] αἰβοθάθιδ οὰ- 
ὈΙδιΠλ 2, 3,1. διαλύεσθαι, ἀϊδοοάοτο 
5»1, 17. 7. 5. 40. διαλυομένου τοῦ 
ἀνθρώπου 8, 7. 20. 

διάλυσις, (ΑἸ ΠΉΙΒΒΙ0 0, 1, 2. 
διαμαρτύρεσθαι, ΟὈαΒίΔΥΙ 7,1, 1. 
διαμάχεσθαι, ἀδριρπαγο, ργωϊο ἀ6- 

ΘΕΙΠΟΙΌ 9. ἸΣ ΕῚ 
διαμένειν, ῬΘΥΓΊΔΉΒΓΘ ὦ, 2,13. 7» 1», 4. 

2 55 105:18.,5, 27: 
διαμετρεῖν, ΑἸτηΘ ΕΣ 7, 5, ΤΟ. ΙΠΘΥ 86 

ῬΆΓΕΓΙ 7, 5; 0. 
ἰαμνημονεύυειν, ΟΟΤΩΓΩΘΕΠΟΙΑΣΕ Ι,. 2, 2. 

διαναγκάζειν, Θορθ ΓΘ 8, 2, 5. 

διανέμειν, αἸΒΕΥΙὈτΙΘΙΘ 7, 5, 25. 
διανοεῖσθαι, ΘΟρΊΑΥΘ 2, 2, 3. 4,1, 6. 

ὅ,.2. τό δεν τ. 
διάνοια, σορΊδἴϊΟ, 3.3, 52. 
διανύτειν ὁδὸν, ΟΠ ἤΘΟΥΘ Ι[6Γ 1, 4, 28. 

ΖΠ2Σ ΠΡ 
διαπαιδεύεσθαι, Ῥ6Υ ἴδιηριιβ ἸθρῚ ΠΠ τι ΠῚ 

ΘΙΌΙΓΙ 1, 2, 15. 
διαπέμπειν, τυ] ΠΟΙΟΒ ΠλἸ ΓΘ γ6 1η ἀϊνοῦβα 

Ἰοῦδ. 1,8: 5. ὅτι, 2.8. πο τ ΡΟ 

4: 5: 5: ὃ, 4: 7- 

διαπηδᾶν, {ΥΔΉΘ1ΠΓ6 1, 4; ὃ. 
διαπονεῖσθαι ταῖς πορείαις, 1] ποΥῖθιι8 

[ΔοΙΘ 415 ΘΧθυο αὶ] 6,1, 24. 8, 8, 9. 
διαπορεύεσθαι, ΡγΟΠΟΙΒΟΙ ΡΕΓ 7.1, ΤΟ. 
διαπράττειν, ΘΙ ΠΟΘΓΟ 1, 4,15. 1,0, 10. 

τι τινι, Δ]1ου] 8. οαιιβαπὶ αἰ] σα ΓΘ 
ὃ,.23, 20. διαπράττεσθαι, ῬΘΥΙΘΘΙΘΊ, 
4.1... ἅ, 8» 33. 8» 4. 28. ΝΟ 5: 
ἸΠΠΒΡΘΙΧΑΥΘ 4. 2.10. 7. 2. 12. Ἴ.4-.0. 

7. 5.45. ἀγαθὰ, 5566] σομητηοαᾶ 
Τ; Π» Ὁ- 

διαπυκτεύειν, ΠποἰδὉἸ ΘΠ Δ]14 110 7,5»52- - 
διαρκεῖν, ΒΓΠΠσΘγα 6, 2, 26. ὃ, 6, 17. 
διαρπάζειν, ΑἸΠἼΡΘΓΘ 7, 2. 11. 
διαρρηγνύναι, (ἸΓΕΓΠΡΕΙΘ ὃ, 2,21. 
διασκηνεῖν, 6 ἱΔ ὈΘΥΠΘΟ.ΪΟ αἸΒΟΘθΥ 2, 

ΠΠ 56: 
διασκώπτεται οὕτω ταῦτα, Ὠα]δτη 06] 

7001 αἱῖτο οἰΐτο ρυοΐθυαηίιν 8, 4, 22. 
διασπᾶν, ἀἸν6]]ΘΓ6, αδ αὐυογίϊο 6,1, 45. 

5» 4, 10. δύναμιν ἀπὸ τοῦ ὅλου φά- 
λαγγα, ἃρτηθῃ αἰδίγαμθσθ δάθο, πῇ 
ΡΙατα ᾿πα6 οἰποϊαηῦι ἀρτηϊπᾶ ὃ, 5. 
5. νόμους, Ἰδρθ5 οἰν!ςαί]8. γ6Β0]η- 
δγ6 οὕ γ68 8 πον 88 1Π0]}7] 25. 

διασπείρειν, ΟἸΒΡΟΙΡΌΓΘ 5, 4» [5. 
διασχίζειν, ἀἸΠΠ ΠοΥΟ 4. 5» 128. 
διασώζειν, ΘΟΉΒΘΙν ΔΙῸ ραῦΐα, Π6 ἈΠ ὑὰ 8 

δ, 1,.3. ΒΘύναγΘ, ΠΟ ΟΟΠΒΙΠΊΘΙΘ 1. 
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6, το. διασώζεσθαι, 5101 ΒοΥνΆΓΟ, 
ΤΘΙΪΠΘΥΘ, ΠΟῚ ΠΘρΡΊρΡΘΓΘ 4, 2, 28. 7, 

7. 8. 8: 1. 
διατάττειν ἐπιστάτας, ΘΟ ΒΕ] τι Γ6 Ργω- 

ἸϑοίοΒ 2, 2, 10. 51η6 δ6οίι8. 6, 2, 25. 
ὍΆΞ5. 8.8.2. 5. 

διατείνεσθαι. διατεινάμενος βάλλει, ᾿νᾶ- 
βίδηηῃ αἰγᾶαιθ τηϑηϊι ΘΟὨΓΟΥ ΘΗ Β 
[ουὉ 1, 4, 8. 816 βϑύ διατείνεσθαι τὰ 
παλτὰ 1, 4, 22. διατεινάμενος, 60Π- 
ὑθηΐο ΟΌΥδιι, ΟἹ] ΘΟὨ ΘΠ ΟΠΘ 4; 2. 
τό. 

διατελῶ δικάζων, ἴῃ 7016 ἀἸοιΠο ἀἸθτα 
ΘΟΠΒΊΧΠΟ 1, 2, ύ, 12; 6,3. ἀναγώ- 
γισπΟς 1. ἢ» ΤῸ. ΔΟΒΟΙ 6.2, ΠΕ. 78: 
ΘΕ: 4. τὰ ἜΤ 1, 2. 12. 

διατιθέναι τινὰ οὕτω, 8]14 16 ΠῚ ἰΐα ρᾶ- 
ΤΆΤ, ὕϑ] τὴ Δ] 161 ΘΠ ΠΟΘΓΘ 5; 5» 29. 
3, 3.» 53. τὸ χωρίον, Γ68 6Δ516]]1 ΠΟγη- 
ΡΟΏΘΙΘ 5, 3; 21. διατίθεσθαί τι, τα 
ἢ] 5, 2, 7. θυγατέρα, αἰνοηαογ 4, 
ἘΝ ΑΖ. 

διατοξεύεσθαι, 5 ΟΊ {15 ΟΘΟΥΓΔΓΘΊΙ, 4, 4. 
διατρίβειν περὶ τὴν θήραν, νΘη ΔΙ] ΟΗΪ 

ἹΠΠΙΠΟΓΕΤῚ 1, 2. 11. διατρίβουσι με- 
λετῶσαι, ἴῃ ΘΧΘΙΟΘΗ6Ο ΤΠΟΥΔΗΪΙΙ 1, 
2,12. ἐν τοῖς καλοῖς ἐᾶν τὴν ὄψιν ὃ. 
ἘΥῚ, Τὸν ΟἸΠΟΙΑΙΙ 2: 5. "6. 

διατριβὴ ἔσται ἀμφὶ ταῦτα, ἀἸα γΠἸΟΥΘ 
ΟΡ. ἴὈΓΘ ἰθιῆροσθ δα 1118 ρεγῆοὶ- 
6παδ 6,1, 22. 

διαφαίνεσθαι, ῬΘ]]ΠΙΟΟΥΘ 1, 4, 2. 
διαφέρειν τινὸς, ἃ) Δ]Ιαᾳο ΑἸΗΈΓΤΥΘ 1,1, 

4. 8,2, 21. τινός τινι, ῬΥΦΘΒίΔΥΘ 811- 
ΟαΪ Γ6 8,2, 7. ἔν τινι, ἴῃ 16 ΘΧΟΘΙ]ΘΓΘ 
8,1, 29. φρονήσει, ργυχαδηίϊα Θχοε]- 
]ῈΓ6 2, 3; 5. τινὸς εἴς τι, Δ]1ΟῈ] ρτ8- 
ΒίΆΓΘ ΤΌ, 1. 3,1. εἰς τὸ ἄρχειν, 6χ- 
Π6]16Υ6 ἀυΐθ ᾿ΠΠρΡΘΙΆΠΑΙ 1,1, 6. οὐδὲν 
διαφέρει χη Ἰηΐ, 2, 3, 4. διαφέρει 
τὸ πᾶν γενέσθαι 4. 3, 8. διαφέρεσθαι 
τοσοῦτόν τινι λέγοντι, ἀἸΒΒΘη γα ἢδο- 
[Θη118 800 8]1ῖαυ0 6, 1, 9. 

διαφερόντως, οἸερδηΐιιι 8, 2, 5. 
διαφεύγειν, ΘΗ ΠρεγΘ͵ 5», 3, τό. ἀ11Δ}], 

αἷὁ ἤμυυῖο Ἴ, 5, 12. 
διαφθείρειν, ΑἸ] ΠΙΑγΘ, 6 ὀοιζυῖδ, τ, 4. 

7. ΘΟΙΤΌΙΩΡΘΓΙΒ 2,2, τό. διεφθάρθαι 
ταῖς γνώμαις, 66 8Π1Πη18. Π6 6 (0η- 
8118. ΔΙΏΡ]15 5101 σοηβίατα 4,1, 8. 
ὑπὸ φαρμάκων 8,8, τ4. 

διαφοιτᾶν, πὰς 111πὸ ἴτ6 6, 2, 12. 
διάφορος, ἀἴνεγδαβ. οὐδὲν διάφορον 

πάσχει ἢ εἰ 5,4, 20. 
διαφυλάττειν, Θοηδίδηϊοι εὐ ἀΠ]Π]σθηὐοῦ 
ΞΕΡα Θ᾽ “7 17 1... Δ; στ πεν ὁ..4.7: 

διαχάσασθαι, 1. 6. διαχωρῆσαι ἢ, 1,21. 
διαχειρίζεσθαι, ΔαΤΩΙἸΒίγαΥΘ 1, 4, 25. 
διαχρῆσθαι, υἱῦϊ 1, 5, 12. 
διαψύχειν, ν ΘΗ ΠΑΥῈ 8,2, 21. 
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διδασκαλεῖον, 50.101, ᾿ἸΧ1π|81, 2, 15. 
διδασκαλία, ταῦϊο ἀοσοηα!, τοῦ παρεῖναι 

8.1. Τὸ. ΒΟ πα δ. 7..24. 
διδάσκειν, ἀοοθγθ, ἀυριυιηθη 18. Οβίθῃ- 

ἀογα οὐ ρουβϑιιϑθυθ 2,1, ὃ. ργ661- 
ΡΘΓΘ, α΄ ἰογίδιι5, τ, 6, 2ο. τὶ, ἐΔιιβδ 
ἀοοθιο ἢ. 6. αθίθυγθ 86 ρϑίγοπ τη 
8, 3, 20. διδάσκεσθαι, Π]] τη οτιια]1- 
ΘΔ Ἱπᾶρὶϑίγο {616 1, ὦ, 2. 
Ῥαβϑδῖυθ αἴβοουθ ὃ, ὃ, 14. 

διδόναι βουλεύσασθαι, ἴαοοτο, ροϊίοδία- 
[6 π (6]}} 6 8 6 3, 2, 12. βουλήν 
μοι δὸς 7, 2, 26. δός μοι ἄρξαι αὐ- 
τοῦ, ΟΠ 6646 ΤῊΪΠῚ ᾿ΠΠΡΘΥ Τὴ ἴῃ 18- 
[ΠῚ 1,3, 11. αὕτη ροηϊΐ. 1. 4. ἀντὶ 
ΒΟΉ, 3,1,.25. ἑαυτοὺς, 856 ἰγδάογθ 
ΔΙΓΘΙῚ 5. 1, 27. εἰς τὰς ψυχὰς τοῖς 
ἀνθρώποις, ἸΠ 66 1 ΠΟΙΏΙΠΙΙΠῚ 8η1- 
ΤΠ08 ὃ, 2, 20. δὸς νικῆσαί με 5.1, 20. 
ἢν ὁ θεὸς εὖ διδῷ 3,1,24. 

διείρειν, ἸΏΒΟΤΕΙΘ ὃ, 2, 1Ο. 
διελαύνειν πολλὴν ὁδὸν, ροΥΘα ΙΑΙ6 5. 

4, 4. 
διερευνητὴς, ΘΧΡΙΟΤΑΙΟΙ 5, 4. 4. 6, 3,2. 
διέρχεσθαι, ῬΘΙΙΊΘΑΙΘ 1,1, 5. ὁδὸν 4, 

3, 22. διελθὼν τὴν παιδείαν ταύτην, 
Ὠπ}ὰ5. Ἰηβυαὐ]οπῖβ οασϑιι Δ᾽ βο]αΐο 
ΤῈ» 1: λύγος: ονηλθεῖ. 4. 2. τὸν " ὁ 
θροῦς ὖ,1, 57. 

διερωτᾶν, ᾿ἰὨΓΘΥΓΟΡΆΓΘΊΙ, 3, 15. 
διημερεύειν, Τοῦτα Π16 1 γδηβίρουθ 7, 

5.5 53. ἴβῃιρτιβ ΟἸΠΠΘ ΘΟΠΒΊΊΠΊΘΙΘ δύ, 
διιέναι, ῬΟΥΓΓΔΏΒΙΓΕ 2, 4: 2. 
διιστάναι, Ῥ6Ι Ἰπΐοτν}}]ὰ ΟΟ]]ΟΟΔ 6 2, 4, 

20. 
δικάζειν, 18 ἀἸΘΘΙΘ 1, 2, 6. οατη σϑηϊί, 

ἡ. δικάζεσθαι, ἡπα]οῖο οὐπὴ 8]14 0 
ΟΠ ΘΠ ΘΓΒ 1, 2, 7. δίκας δικαίως δὲ- 
καζομένας ὅ, ὃ, 12. 

δίκαιος, ἸΘρΊ 158. ΘΟΠΨΘΗΙΘΏΒ 1, 2» 17. 
τὰ δίκαια, 718, Ἰηδύιθιαϊα 1, 5, 1δ. 
δίκαιος εἶ ἀντιχαρίζεσθαι 4. 1. 20. 
δίκαιός εἰμι λέγειν, μι Θϑύ τὴη6 αἸ ΘΙ 
8, 5» 22. δίκαιος, 46 ἈΡΤῸ 411] ΒΘΠΊΘἢ 
αποα δοσορὶύ τϑαα!ῦ ὃ, 5, 58, δίκαιον 
ἅρμα 2,2. 26. 

δικαιοσύνη, 8.118 1, 2, ὕ. 
8; 8.15. 

δίκη, ἀἸδοθρίδίο 468 τὸ ὃ, 2, 27. δίκην 
διδόναι ὑπό τινος, ῬΟΘΠΔ5 ἀΔΥ6 4]16], 
ΡΙΘο ΔὉ δ᾽αο 1, 6, 45. 3, 1, 22. 
δίκην διδόναι ὑπὸ τῶν ἀναγκαίων ἢ, 
5540. ἔχω τὴν δίκην 7. 2. 24. 

διὸ, αἰ 16 2, 2,14. διόπερ 5.1. 12. 
διοπτεύειν, ΒρΡΘΟΙ]ΑΙῚ 8, 2, ΤΟ. 
διορίζειν, αἸΒθρθογο, ἄὰοὸ ἃ 856 6185- 

ΟΘΥΠΘΙΘ 1,0,21. 511 ΟΠ] 6116 ΡΙΌΡΙΙ 
{ΘΟ 4. 5»20. 

διότι, οὐὰν 8, 4, 12. 
δίπηχυς, ἀχὸ σα ΙΓ05 ἸΟΠΟ ΙΒ ὅ, 1, 20. 

Η ἢ 2 

δικαιότης 
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διπλάσιος, ἀρ]ι15.2,1,24, 35. ὃ. ἢ 4, 
2. Ὅ. 

διπλοῦς, ἀΌΡΙΟΧ 2, 3, 28. 24. 
διφρεία, ταῖϊο ἡπηροηαϊ οατγγιιβ Ὀ6]116ὶ 

ΟΣ 27 7 2:8. 
δίφρος, 5611 δαγιρσθ ὁ, 1, 20. 

τείος, 5611ὰ συγ ]15 6, 4,9 
δίχα 6, τ, 8. δίχα γίγνεσθαι τοῦ σώ- 

ματος, ΒΘΡΔΙ ΔΙῚ 8, 7, 20. 
δίψα, 51015. 2,2, 12. 
διψῆν, Β:01Γ6 1,2, 11. 

ῬΘΙΒ 5» 1,1. 
δίψος, τὸ, 51015.3,1,5. 8,1,.26. 

ἁρμά- 

νοι ηΐοὺ σα- 

διωγμὸς, ῬΘΥΒΘΟΌΤΙΟ Τὺ πο ὩΣ» 55 60: 
διωθεῖσθαι τὸν ὄχλον, ΒιιΠἸΠΊΟΥΘΙΘ 

ταπ]  Ἰπ]Π6 1 7, 5. 20. 
διώκειν, ἸηΒ66 τι, ΨΘΏΔΙῚ ἴΌΓΔΒ 1, 4. 14. 

ΓαρτΘηΐοιη 23, 2,10. ἡδονὴν 4. 1, 15. 
τὰ καλὰ δίπαογο 8, 1, 329. διώξομαι 
1.2, 14. ΧΦ ὙΣΊΤΟΣ 8. 18... ὅς δ. 18. 

δίωξις, ροΥβθοαῦο 5, 4.5 15. 
ὃδμωαὶ, ΔΠΟ1]]86 591, 
δοκεῖν, ριαῦαγΘ, ΘΘΏΒΘΙΘ 1, 6, το. δοκεῖ 

μοι, ΟΘΏ860 2, 4: 1Ο. ἀλομθνῶ αὐτῷ 
γενέσθαι 6, τ, 53. δοκῶ μοι, νἱάθογ 
ἸΩΪΗΪ 1,6,20. 3,1, 28. 7, 5» 7: 7» 
2: 29: ἜΘΕΙ ἄν μοι δοκῶ κοινωνῆσαι 
ὃ, 7» 28. δοκεῖν, ΘΧΊΒΕ ΓΔ, οἱ δο- 
κοῦντες σοφώτατοι, 1, , 45. δοκῶν 
εἶναι ΡΥῸ ὧν 5. 2.11. ἐδοκοθμάση κα- 
ταμεμαθηκέναι 1, 1, 1. ἐδοκοῦμεν 
ὁρᾶν 2. ἠσθῆσθαι δοκοῦμεν 6. οὗς 
γιγνώσκειν δοκοίην 3,1, 28. ὃ μά- 
λιστα δοκῶ «ἰῷον ὀξημώκέμαες Ἵ: 3: 1.7: 
δοκεῖ μοι ἡ ἐμὴ ψυχὴ πλ νρην ἢ 
τινος ἀξιοῦν τυγχάνειν Ἴ- 5. 47. 
δὲ ἡ ψυχὴ διψῆν ἐδόκει ὃ, 7, 4. ἔδο. 
ξεν ἡδέως ἀπυπαύπεαθαι 10. ογϑέϊβ 
μὲ δεδογμένον ἐστὶ, νἰδυτη 6βί, 46- 
οΡθίατη εϑῦ 6, 2, 9. ἐδέδοκτο ἢ. 5, 
25. ἔδοξε ὃ, τ, 6. 

δοκιμάζειν, ΡΥΟΌΔΓΘΊΙ, 5» 7. αἸρὨΙ δίθυη 
Δ]1ου}5. βρθοΐαγθ δῦ σορηοβοθρο ὃ, 

4 80. 
δοκίμως, ΡΙΌΌΘΙ, 6, 7. 
δολερὸς, [τα α]οπίαθ 1, 6, 27. 
δολοῦν, [Δ1]16Υ6 τ, 6, 28. 
δόλωσις, ται 1, 6, 28. 
δόξα, ορίηϊο 6, 1, 538. δόξαν λαμβά- 

νειν, ΠΘ]ΘΥἸζαῦθ πὰ ΠΟΙΏΪΠ18 Δα] ρΡΙΒ6] 
1, 6, 22. παρέχεσθαι περὶ αὑτοῦ, 
ΟΡΙΠΙΟΉΘπι 46 58 Θχοϊΐαγθ, ΘΠ οι τοῦ 
ΒοΙηΪΠ68 πα] οθηΐ 1014. δόξαν πλή- 
θους παρέχειν, ΟΡΙὨΙΟΠ ΘΙ ται] 1{πι- 
Ἁ1Π18 Θχ οἰ ΓΘ, ΒΡΘΟΙΘΠῚ ῬΓΘΘΌΘΓΘ ΠῸΒ 
6886 τ]008 6, 5, 20. τοιαύτην δόξαν 
ἔχειν ὃ, ὃ, 2. 

δοξάζειν, ΘΧΊΒΌΤΩΔΓΘ 5, ἢ» 46. 
δηριό να εν αἷο ρϑο νὶ Ἀυσυποστη οαρία 

7». ὅ9 85: 

ΙΝΕΧ ἀμ Οῦξ. 

δορκὰς, σαργθᾶ (αημέθίορο) 1, 4, 1. 2, 
1. 20: 

δόρυ, ΡΘΟΓΙΟ, οΟὨΐα5 7,1, 4. 
δορυφορεῖν ἡμῖν αὐτοῖς, ποβτηεί ᾿μ808 
Ὁ 1 5 Εν» 95: 

δορυφορία, 5416] }}ΠππΠ} 2, 2, 10. 
δορυφόροι, 88:6]]1065 μαβίαι!. ἡ, Βεθβδς: 8; 

8,»6,1τ5. τῆς σωτηρίας, 58{6]1}1165 Π08- 
{γὃ06 581{15, ἢ. 6. δα πο5 τυἱαπάοβ 

7: 8» 84. 
δοτῆρες δαπανημάτων, αὶ σαγαηΐ 81η- 

[5 ΥΤΕΡῚΟΒ 8,11,0. 
δουλικὸς, ΒΟΥΨΙ]Β, Β6ΙΝῸ αἸρηιϊ8 7, 4, 

ΤΕ: 
δοῦλος, 8οῖνι8. ἀνὴρ δοῦλος 4, 5, 

Εὖ: 
5» 5» 9. ἱπῃροΥ10 8. ] ΘΟ] 7, 4, 78. 

ἈΣ α ἴῃ βδυυιαἴθιη Ὑϑα]ρογθ 3,., 
τα- 

δρᾶν, ΡδίγΑΥΘ 3, 3» 528. Ρᾶ888. 4, 2, 28. 
δρεπανηφόρα ἅρματα, οὐγτὰβ [ΑἸ] Ο ΓΙ] ὁ, 

Τ ΕΟ: 
δρέπανον, ἴαϊχ 6,1, 520. 
δριμὺς, ἀοοΥ, α6 δάρουε 6, 2, 321. 
δρόμος, ΟὈΥΒΙΙΒ 1, 2,10. ΒρΔΙΠΠΠῚ οτ- 

ΤΟ ]} 8, 3, 25. ἔνθα περιπατοῦμεν 
ΦΕΟΝ 5,5). 

δρύπτεσθαι, οΒ 8τπ|πὶ ΟΠ] ΏἾΑΥ6, 616 ἐπ- 
φοηέϊδιι 3,1,18. 3, 3» 67. 

δύναμις, σοΟρΐξ, ΘΧΘΓΟΙΓΙΙΒ 2 Ιἶς ΔΙΥΕΙΣ 
17. 4.0, 9. πάσῃ τῇ δυνάμει 6, 2,0. 
δύναμιν ΠΝ ΘΧΘΙΌΪ Ι ΡΥΘΘΕΒΒΘΊ, 
6, το. ὁπόση ἐστὶ δύναμις, φαδηΐιπι 
Ροΐεβι, 6, 33. εἰς δύναμιν 4, 5, 52. 
δυνάμεις, νΊΓΕ65 ΠΟΥΡΑΥαΙη ὃ, 8, 14. 

δύνασθαι, νοἸϊαττη 6588 1, 2. 13. μέγα 
δύνασθαι τ, 6, 41. οὐδὲν δύνασθαι 
8, 2. Ὁ. ξένια οἷα ἐγὼ δύναμαι 5, 4, 
14. ἐδυνάσϑην 4, 2, 12. 4,5. 29. 8, 
δ ΠΝ 

δυνάστης ἐν πόλει, 4] ΡΥΙΠΟΙΡΑίμι 
Οὐ πθὺ ἴῃ οἰνίαίθ 3,1, τό. ἰαχύϑ 
τ ρθ τ ΠΟΙ ΠΔΗΓΙΙ 4. 5» 40. 

δυνατοὶ, το τιδί}, 4] ΘΟΥΡΟΙῚΒ ως 
να]θηΐ 2, 3, 6. Ροϊθηΐεϑ διά ες εἰς 
τὸ δυνατὸν 2,1, 22. ὡς δυνατὸν ἦν 
δοάλδι δῷ δυναπὰν ἐγγύτατα. 3,1. 

δύσβατα, ἀδνῖα, Ιοοα ραεποίγαϊα αΑἰἸΗ- 
ΟἸ]1α 2, 4, 27. 

δυσήλ νιν ον ᾿πϑρθυίιιβ, ἀθβρογαῖμϑβ 6, 
Ι, 47. 

δυσθετούμενος, τη 416 αἴἴδβοίιιβ 2, 2, 5. 
δύσθυμος, {Υ18015 5» 2, 34. 
δυσκατάπρακτος, δἰ βου τον οἤποίθπαιια 

δι τ: 
δυσκατάστατον, αποά ΑἸ Π]ου] του 581, 

οὐΪπ8 τοὶ ἀδηηπιιη ὩΟη [40 116 οανοτὶ 
Ροίοϑί 5. 3, 42. 
ρα Ἐν Ὁ’: ΠΟἢ ΘΟη θη θητι8 

ὃ, 
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δυσκλεὴς, Ἰπ ΙΩΒ 3, 3, 52. 
δύσκολος, ἸηοΙΌΒι15 2, 2,2, ὅ. 
δυσμενὴς, τηδίονο]ιι8Β, ορρ. εὔνους 8, 

3,5. δυσμενῶς ἔχειν ἤ, 5» 66. 
δυσοίκητος, ἸΠ ΠΑ 1 4 }}}18 8, 6, 21. 
δυσόρατα δίκτυα, τοῖϊα ν]διιπι ΓρΊ ἢ 18 

τ,ό, 40. 
δυσφορεῖν, δΒίομηδοῃαν!, νϑ θη ηΐο 

ΟΟΙΩΙΠΟΨΕΙῚ 2, 2, ὃ. 
δύσφορον, θΎ͵ΑνΘ οἱ τπηο]θβία μα 1, 6, τῆ. 
δύσχρηστος, δα τἰϑιχὴ ἱπερίτιθ 4, 3, 

δὅ. 
δυσχωρίαι, Ἰοςα ἱπηρααϊία, ἰηϊαιια 1, 

Ἀ,. 1.6.88. 
δωδεκάδαρχος, ρτοίεοῦιβ ἀποάθηυγη 

ΤηῚΠ τ 2. 4» 4. 3. 5:11. 
δωρεὰ ἐμὴ, ἀοπαχη τῆῖῃὶ δύῃ 8, 5, 

Ὡ. 
δωρεῖσθαι, Ἰατρὶτ!, ἀΟΏαΓΘ 2,1, 17. 5: 

2, 8. ᾿ 

ἐᾶν, ῬΆΓΟΘΓΘ, ΟΡ. ἀδικεῖν 5» 4 24. 
ϑῖν8---δῖνϑ ἀν τϑιν. 25 

566. ἦν τε---ῆν τε ,» γα γε ἂμ ῶ. 42. 
δηηοί. ἐάνπερ, ἄνπερ 1, , τό. 

ἐαρινὸς, νΘΥΏτΙ5 8, 6, 22. 
ἕβδομον, τὸ, Βαρ(᾿πλατ 8, 7,1. 
ἐγγίγνεσθαι, ἸΠΏΔΒΟΙ 2, 3, 52. 

24. 
ἐγγράφειν, ἸΠΒΟΥΙ ΘΓ, ἸΠΒΟΌΪΡΟΓΘ 3, 2, 

52. ἴῃ Π10{6718 ΒΟΥΙΌΕΥΘ ὅ, 2, 17. 
ἐγγυητὴς, ΒΡΟΏΒΟΥ, αἱ ἴῃ Γ6 ΡΘοΙηΪ8- 

γα Ῥυοσα 10 αποα Δ]ΓΘῚ ΒΕ Ρα]αὔπιτ 
6, 2, 30. 

ἐγγύθεν, 6 Ργορίπαυο, 1; 6, 40. 
ἐγγὺς, Ἰῃὴ ν]οἰη], τὰ ἐγγὺς φῦλα, Βηϊ- 

ΠϊΠ|88 ΠΘΙΟΠΘΒΙ, 5. 2. αἱ ἐγγὺς οἱἰ- 
κήσεις, ν]οῖηα αΟτΉ10111Δ 2. 2, 10. 
ἐγγύτερον, ῬΙΟΡΙῸ8 79 ἂν ΑΝ ἐγγύ- 

τατα; ῬΓΟΧΊΙΩΘ ἀν, ὦ ὁ ἐγγύτατα 

ἡμῶν 561]. κατακείμενος, 41] ΠΟΡΪΒ 
ῬΓΟΧΊτητΙΒ ΔΟΟυη Θδαΐ 2, 2, 5. τῶν 
φίλων 4» 8; 28. τῶν πολεμίων 6,1, 
Ψ7- ἐγγυτάτω ῬΓΟΧΊΠΊΘ 8» 4. 42. 

ἐγείρειν. ΘΧΟΙίΆΓΟ. ἐγρηγορὼς, ΥἹρΡΊ ΘΠ 8 
1, 6, 35. ἐγρηγόρει 1. 4. 20. 

ἐγκαλεῖν, ἈΟΘΌΒΑΓΘΊ, 2, 7. ταῖς τύχαις, 
αοὶ Ἰῃ] τα ξοτίαπδ ΠΗ ἢ. 2:20. 

ἐγκαλύπτεσθαι, 56 ΟὈγΟΙνοΙ 8, 7, 26. 
ἐγκαταλείπειν, ΓΘΙΙΠΟ ΘΙ δ. 8; ἡ. 
ἐγκέλευστοι, Ἰ 7.88] 5, 5» 39. 
ἔγκλημα, δοσιιβαίίο, σαιιϑα [ΟΥ̓ΘΠΒΙΒ 1, 

2, 6, Ἴ- 

ἐγκλίνειν τούτοις, ἀθο!ηαγο 3, 3, ὅ5. 
ἐγκράτεια, ΠΟΙ ΠΘηΐ8 1, 5, 9. 8, 1, 

32. [Ο]ογδ τα 8: τονϑό. 
ἐγκρατὴς γαστρὸς, [ΘΠ ΡΟ ΥΔΠ5 ἴῃ νἹοία 

Ι, 2, 8. τῆς ἡδονῆς 4,1, 14. ἴῃ 5ῖιἃ 
Ῥοίεβίαίθ ἤΔθΘΓΘ 4. 5, 15. 

ἐγκωμιάζειν, Ἰατι Ὁ γ6 5, 3, 2. 

δ» 1, 
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ἐγχεῖν, Ἰη ΠΟΥ 1, 23,0. ἐγχεῖσθαι, 

5101 Ἰη αηᾶογο 101α. 
ἐγχειρεῖν τοῖς πολεμίοις, ἀρρΊΘαΙ] 7, 

1,0. 
δχομίζοιν ἅ ἑαυτὸν, 88 δά γ6. ΔΙΓΘΓΙι5 

ΠαοῚ 8» 2910. θ,»8.,.δ] 
ἐγχωρεῖ, Ἰϊοοῦ 1, 4, 6. 
ἔδαφος " ποταμοῦ, ναάππη Πιιτ 18 

7. 551 
ἕδρα, υῖθῃ 6, 3,15. Ἰοσι8 5666] Πο- 

ΠΟΙ ΟΘΠΙΟΙ 8,1, 20; 4.5; ὕ,11. 
ἐθέλειν, 8016 γ6. 5. ραγαύι πη 6888 8, 2, 

12. ΒΒΕΠΘΙΘ, ΡΟΒΒΘ 8,1, 22. δ- 
ἄδγθ, ἴῃ ΔΠΪΠΊΤΙΠῚ Ἰπα πιο εγ6, αὖ 8,1. 
τύ, 25. ἤθελον ὑπακούειν, Ὠδυα 1 ἰη- 
ν]Ὼ ρῬδυθθαηΐ 1,1, 2. ἐθέλειν ἰέναι 
αὐτοῖς ΓΔΕ ἈΡΝΕ Ψ ες 110; ὃ: 

ἐθελόπονος, 1. 4. φιλόπονος, ἰΔἰ)οΥ]ο- 
58.1.5, δ ἸΔΠΟΙΕΒ ἹΠΊΡΙΡΘΥ 2,1, 22. 

ἐθελούσιον, ἸΙΌΘΥΙΙΠ], 1Π ὨΟΙΩΪΠΙΒ. 81- 
ὈΙΧΙΟ ροβιζαχη 5.1, 9. 0] 4, 2, 

 ἴας Ο; 2 Ε- "Νὴ ; 
ἐθίζειν, ἀβϑυ Δ ΕΥΘ 1,2, το. ἐθίζεσθαί 

τι, αἰβοθῦθ ΘΧΘΡΓΟΘΏΘΟ 2, ἢν. 32.. ἔθι- 
σθέντες σὺν τοιούτῳ ἔθει, ᾿ν18. τηοτ]- 
θὺβ ῬΓΕΘαΙΠ, ἜΧΟΘΪΙ 1, 6, 33. εἶθισ- 
μένα, οοῃϑαθία 8, 7» 1ο. 

εἰ, 51, 8ῃ. εἰ--εἴτε καὶ μὴ; αἰτατη---Ἴες 
Ὧ6 2.01, ἢ. εἰ---οἴτε 5» 2» 57: εἴτε--- 

εἴτε, ὐττιτη---8 3». 2, 13: βίνε--- 
βίνθ ό,1, 5. εἴτε καὶ---εἴτε καὶ, 5'ν6 

τ ϑῖνβ 5, 4, 27. 7» 2, 29. 8, 3, 14. 
ὥσπερ ἂν εἴ τις πάλαι συντεῶραμ- 
μένος ἀσπάζοιτο 1, 3, 2. οὐκ οἶδα εἴ 
τινα λίποις ἂν τ, 6, 41. θαυμάζοιμ᾽ 
ἂν εἴ τι πλέον ἂν ὠφελήσειε Ὡ. ἜΣΕΙ. 
4: 2, 371: 5; 47: εἰ γὰρ υἱϊπᾶτη 6, τ, 
38. εἴπερ, 51 4] ΘΠ 5, 3.11. εἰ μὴ 
τ-ἀλλὰ, 8] ΠΟΏ---Οοτίθ 5, 5, 33. τί 
δὲ, εἰ μὴ τ, 4; 18. εἰ δὲ μὴ, 51Π τη ϊ- 
18, ΡΥγΩο. εἴ--γεῚ, 6, 26. 

εἰδέναι, ὩΟ556, ΒΟΙΓΘ. ὑμᾶς οἶδα ὅτι 
ἐξήλθετε 5,1, 20. τούτων ἤ τινα ἢ 
οὐδένα οἶδα ἡ. 5; 45. οὐχ ἃ κρείττων 
ἤδει ὧν, ἅπερ εὖ ἤδει ἑ ἑαυτὸν ἥττονα 
ὄντα Ι, 4,4, οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ ἐκτη- 
σάμην Β» 4; 12. χάριν εἰδέναι. ΝΥ... 
χάρις. 

εἶδος, ογπηα ΘΟΥΡΟΙΙΒῚ, 2,1. 936 Π08, 
εἶδος εὐδοκιμοῦν, οἱδογηη, αυοα ρτο- 
Ῥοίαγ 8, 2, 6. 

εἶεν, ζογτητ]α {γα βϑιιη 5 ᾿ἴπ ΞΘΙΓΠΟΠΘ 
' 86 Δ]1ἃ 3,1,113, 35. 4» 3; ὃ. 

εἰκάζειν, ἙσΟΠ]ΟΟΥΘ, ορρ. εἰδέναι τ, 0, 
44. 7:32, 25. εἰκάζεσθαί τινι, ἸγηἸϊίΑΥ] 
2.3, 9. 

εἴκειν ζημίαις, ῬοΟπΪδ 56. ΠΟΠΊΠΠΟΥΘΙΙ 
ΒΙΠΘΙΘΊΙ, 6, 21. τοῖς πολεμίοις 2, 
Φ 8. 

ΕἰΚἢ)5 ἘΘΠΠΘΙΘ: 2, 2. 22. 5.».1.: 18. ἢ 12: 
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εἰκός. ὥσπερ 8. ὡς εἰκὸς, τιῪ μᾷΥ 6801, 
6,0. 2, 2,10. ὡς τὸ εἰκὸς 1, 2,11. 
ἣ εἰκὸς 7, 3, 1. ὥσπερ εἰκὸς, αὖ 
ΨΘΓΟΒΙΙΏ116 οϑί 2, 2, 6. 8, 7, 1. υὔὶ 
ΤΩΟΒ ο’αΐ 2, 1,1, 2. αἷ Ποτῖ Βοϊδΐ 2, 
ὭΣ 20. (5.2. 1": ἘΓΟῚ τὸ εἰκὸς 8, 7.0. 
εἰκὸς 4, 5» 22. ἢ» 2. 20. εἰκότως, 
τη Υϊῦο, ὩΟΠ 80 ΓΘ 1,11,2; 6, 2. 

εἰλικρινὴς, ΟΠ ΘΟηΪΒιι5. οὗ τηϊχίαϑ, 
8664 ΒΕρΡΑΓΑ τη αἰβροβίίιιβ, αὖ Δ 6116 

ῬοΒδιῦ 80 815 αἸρποβεὶ ὃ, 5» 14. 
εἶναι ἐν τοῖς μεγίστοις. ΠΠῚΔΧΊΓΩΙ ΘΘ56 

ΤΠΟΙΏΠΘΏΪ 8,1, 11. σύν τινι, βΐαγα ΔὉ 
ὉΠΟΠΟ.. ΡΟ ἸΘΕΓΕ ἢ: 2: 22. Ρ; 2» 
20. οὐδὲν, Ὠτ}11π1.8 6586 τηουηθηῖ] 0, 
2; ὃ. ἔστι, Ἰιοσοί, ΠΟΙῚ ροΐοϑι 1, ύ, 
ΤΙ; 27. ἔστιν Ὅτε, Ἰηίθγ πὰ 2, 1, 
30. 3; 1, 20. 24. 3, 25. 
866. οἱ δὲ 2, 2, 18. ἔστιν οἷς, ὨΘη- 
Ὠ1}}18 ὃ, 4,6. ἦσαν οἵ 5,1, 2. ἦν ε 
Δ αιιοα 5, 3, 1ό. ἔστιν ἔνθα, ἴῃι- 
τογα τη 7.4» 15. ὐυτη ἀαΐ. ρΡΕ6Γ8. 1; 
2, 4. εἰσὶν ἀντιπαρακαλοῦντες. ΡΙῸ 
ὦ 2, 2, 24. τὰ ὄντα, 

“ ὍὌΡΟΒ᾽ 5. 1.2: τὸ ὃν ΓΟΠῚ 5, 4; 7: 
εἰπεῖν, ἸᾺΘΙΘ 2, 4. 21. 2, 3, 40. 
εἴργειν, ῬΥΟΒΙΌΘΓΘ 2, 3.10. εἴργεσθαι, 

ΘΌΒΕΠΕΙΘ 1, 6, το. 
εἰρημένα, τὰ, 50]Ρ6Π Ιλ Π ὈΓΟΠΊΙΒΒΊΠΩ 

17 Ὁ. ΤΊ: 
εἰρήνη, ῬᾶΧ, ΒΘΟ ΓΑΒ. ΔῸ ἱπηρούθ Πο- 

βίμπιῃ 6,1, 1. 
εἱρκταὶ, βορία ἴῃ ααϊθιι8 Ὀ6Π]τπιθ6 οοη- 

ΟἸυαἀπηΐαγ 3,1, 10. 
εἰς μέτωπον στῆναι, Ἰῃ ἴτοηΐα. 60η- 

ΒΙΒΙΘΥΘ 2, 4: 2. εἰς τρίτην, Δα αἸΘΙῺ 
ΤΟΥ Πππ π. 5: 27. 5:1} 22: εἰς τρια- 
κοστὸν ἔτος ὃ, 4, 27. εἰς τοῦτον τὸν 
χρόνον 1, 4, Τό. οὐκ εἰς μακρὰν, 
Ῥ͵ΘνΊ, Ρϑ]0 ροϑύ 5» 4, 21. εἰς τὴν 
τοῦ καρποῦ κομιδὴν, ᾿θΙΏΡΟΥΘ αὰο0 
ἔγιιοίτιβ Βαηῦ ΠΟ] ΘΠ] 5, 4, 25. 
εἰς Πέρσας πορεΐεσθαι, ἴῃ [ΟΥΓΆΤΩ 

Ῥουβδυι ΔΌΙΓΘ 8, 5, 20. εἰς τοὺς 
πολεμίους, Δα Ὠοδία8, ἢ. 6. 1 ΤΘΡΓΆΤΩ 
Βοβύϊμαμη 6,1, 45; 2: 2. εἰς τοὺς πο- 
λεμίους θεῖν 5, 2, 9. εἰς τοὺς μυ- 
ρίους, αὶ ἀδθοριὴ τη}1}1ἃ 6, 2, 7. εἰς 
τρὶς, ἴΕΙ 7.1, 4. εἰς ἕνα ἰέναι, 51η- 
σα]οβ ἀθιποθρδ. ῬΙΟΟΘά6γ6 2, 3, 21. 
5. 3:41. εἰς δύο ἄγειν, ὈΪΠῸ8 ἀμσογ8 
ἢ; Β, 17. 2. 3,21. εἰς τέτταρας, α0ἃ- 
[ΘΙΠῚ 2. 3; 21. 8, 3. 0.11. εἰς ἑκα- 
τὸν τάττειν, ΑἸ τΠ] ΠΘ ἢ 8016] Δ ΟΟΥΘ 
ΘΘΙΠ ΘΠΟΓΊΙΠῚ ΟΠ] ΠτιΠ 6, 3, 232. εἰς 
τάξιν ἑκάστην, ῬΙΓῸ ΒΙΠρ1}15 σθηΐα- 
Τ15 4, 5, 56. εἰς καιρὸν ἥκεις, ἴῃ 
[ΘΙΏΡΟΥΘ, ΟΡρογίπιπθ 3, 1, ὃ, εἰς 
κάλλος ζῆν, νίνεγθ ἄδοοῦθ, νἹῦδτη 
θεοῦ ποποβίδηη 8,1, 32. εἰς δύνα- 

ἔστιν δ 

ΙΝΌΕΧ ἀπμάσυῦϑ. 

μιν, ΤῸ ν]γΊθτι8, μὐνόνασς ἤρυὶ μού: 
δϑί 4, ὅ. 52. 85; 2, 8. εἰς τὸ δυνατὸν 
2. τοῦδ. πεῖς χρήματα, υοά εῖ- 
ποί δὰ ὃ, 8, 6. εἴς γε τὸ ἴδιον, 
ὈΓΙν Αἴ 5. 4.11. εἰς τὴν στρατιὰν 
καλὸν, σιοα ΘΧΟΙΟΙᾺΙ ρούθϑῦ 6886 
ΟΥ̓ΠΔΠΊΘηΐΟ 3, 3, 6. 86, εἰς ἀργύ- 
ριον λογίζεσθαι, ἃ ἀγροπίαμη γο- 
αἰ, ΒΡΡΕΪΑΙΙ 2.1, 32: αι φθη. 
εἰς διδασκάλου 580. οἰκίαν 5, 550: 

εἷς ἀπὰ85. μηδὲ πρὸς μίαν ἡδονὴν 4, 1, 
14. οὐδὲ δι’ ἕν ἄλλο 2,1, 21. εἷς 
μὲν, εἷς δὲ, 15, ΔΙΓΘΕ 1, 2, 4. πλεῖ- 
στοι ἑνί γε 8, 2,18. εἷς γε 8, 2,11. 

εἰσαγγέλλειν, οδιδατα ἀδἴθυσα δα ὰ6]1- 
Παπὶ 9; 2: 20: 

εἰσάλλεσθαι, ἸΏΒ1}γ6 7, 4; 4. 
εἰσαῦθις, ροβίμδς 8, 5, 8. 
εἰσαφιέναι, ἸῃΓΓΟΙΗΙ ΕΓ 4. 5» 14. 
εἰσδέχεσθαι, δατηϊίεγε, ὄχλον 5, 5» 4: 
εἰσέρχεσθαι, ἸΠΊΎΟΙΓΘ, 5, 3, 17. 6ο- 

ΓΠΠὰ ΔΡΙΓΘῚ, 4.13. ΑΘ ἰεγαϊὶς 2, 
4.:-. πρός τινὰ 3, 3,13. εἰς τοὺς 
τελείους, ἸΏ ΠΕΠΊΘΓΙΙΏ ΨΙΓΟΓΌΙΏ Γ6- 
ΟΠ 2. Τἢ- 

εἰσιέναι, ἸπίτΟΙΓΘ, ἐπὶ τὸ ἄριστον καὶ τὸ 
δεῖπνον 3,1,20. πρὸς τὸν Κυαξάρην 
2, 4: 5. εἰς τὰ τείχη 7» .4» 8. ἸῃρΤΘαΙ 
ἴῃ οϑδβίγα 4, 2, 39. τὰ εἰσιόντα, ΟοἸθτι8 
Ροΐαβαιθ 1, 6, 17. 

εἰσκαλεῖν, Ἰηΐτο νούδγθ 8.8 Ἦ 
εἰσκομίζειν, ἀογτη [ΘΓ] 8]10] 1, 

4: 9. 
εἰσορᾶν, ἈΒΡΊΟΘΙΘ 5. 1, 16. 
εἰσπίπτειν, ἸΤΥΘΙΏΡΘΙΘ 7, 1, 36; 5, 29. 
εἰσπορεύεσθαι, Ἰῃρτοα!ϊ 2, 3, 21. 
εἰσφέρειν χρήματα, ΘΟΠΐΕΓΓΘ ῬΘΟΙΠΪΔΒ 

6, 2.9. 7:1. 12. εἰσφέρεσθαι προ- 
᾿χοΐδας, ΒΘΟΌΙΩ ᾿Πίθυτο 8, 8, το. 

εἶτα, ἴα1η, Ροβί ΡΑτΠοἰρ τη 5» 5» 82. 
ἐκ. ἐκ νυκτὸς, ἐκ νυκτῶν, ῃοοία, 48 

ΠΟΟΙ͂ΘΙ, 4; 2. 8. 5»12. ἐκ πολλοῦ, 
δι ἀπάππ,, τ]ὸ ἀπηΐθ ᾿, ύ, 41. 
ἐκ παιδὸς, 5. παιδίου, 85. παίδων, ἃ 
ΡΟΘΙῸ 1, 5.9 Ἴ. 2, 3,10. ἐκ τούτου, 
ἔστη, ΠΙΠΟῚ, 2,910; 4. 24. 8 ἢο06 
[ΘΙΏΡΟΙΘ 1, 2, ὃ. ἐκ συναλλαγῆς, 
Ῥᾶςθ 5. ΤϑοοηοἸ]Π]ἴϊοπθ ἰαοσία 23,1, 
40. ἐκ τῶν πρόσθεν δακρύων γελᾶν 
1, 4, 28. ἐκ πολλοῦ προορᾶν, ῬγοΘαΪ 
55 4, 40. ἐκ' δεξιᾶς 8. 5» 1 Ἐπ 
πλαγίου 4.1, 18, οἱ ἐξ ἐναντίας ἤ, 
Ι. 2ο. ἐκ τούτων, τ 4Θ ΘΔ ιΒ]8 ΤΙ 
6, 33. 8»1.18: 3» 9. ἐκ τούτου δὴ 
1, ύ, το. ἐκ τοῦ ἡττᾶσθαι, ΡΙΟΡ ογθὰ 

αιοὰ 1, 4, δ. ὅπως ἔχει ἐκ τοῦ 
τραύματος 5.» 4.10. ἐκ τοῦ ἔμπροσ- 
θεν στῆναι, ἴὰ Ρᾶγίθ ΔΠ θυΊΟΥΘ. Βα 1 

2, 2,6. ἐκ βασιλέως καθεστηκώς 
ἐστιν, ἃ ὕῸρ6 501]οῦ σοηδύιαὶ 8, 6, 0. 



ΙΝΌΙΧ απ ῦϑ. 

τὰ ἐκ τῶν πολεμίων, αἴι8ὸ ΘΙ Ηὐ11} 
40 Ποϑύθιιθ 3, 3, 48. ἐκ τῶν ἔργων 
κρίνεσθαι 2, 2, 21. ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς 
“δ, ἀν, ἐκ τοῦ φανεροῦ, Ρδ ἰδ ΠῚ, 
Δρογύθ 2, 4, 17. ἐκ δυσελπίστων, ΘΧ 
Ἰηδρογαῖο,. ῬΓΩΘΙΟΙ ΟΡΙΠΙΟΠΘΤα ὅ,τι 
47. ἐκ τοῦ ἴσου ὁρμᾶσθαι εἰς, ϑ66.]}8 
ΟΠ Ποπἰ 8 σοπίθηθυθ 86 2, 2. 
8. ἐκ παντὸς τρόπου ἤ, 5»ὄ 55: ἐν 
χειρὸς, ΘΟΠΊΪΠΙΙΒ 1, 2,9. ἐξ ἀρχῆς, 
αὖ ἀηΐθ8 1, 4,184. αδηϊ0.2; 2, ὃ. ἃ 
ῃδίαγα 5, 4.14. ἐξ ἑτοίμου, ργομηΐα, 
δαί 8, 5, 12. ἐξ ἑτοιμοτάτου, 
τιᾶπη ΘΧΡΘΑ ΙΒ ΠηὴΘ 5, 3, 57: ἐξ 

ἴσου, δά ἴῃ ἸΟΟΟ ιω Ἀφ τό. ἐξ 
ὅτου, ααδ 46 σαιιδᾶ 2, 4. - ἐξ ὄψεως 
μήκους, αΠαδηΐατη ΟΟΌΪ νἱ οι Ροβ- 
8ι1ηΐ 4,3. 16. ἐξ ὑποβολῆς, Δ]1ΟΥ Τα 
τηοηϊδα 23, 3, 3). ἐξ ὁποίας χώρας 
ἐστὶν, αΠα68 2,1, 27: 

ἕκαστος, ααΐδαιθ. ἕκαστος οὗ ἕκαστος 

ὁ 1,2, 6. 6, 1,54. 7,8»13. κατ᾽ οὐρὰν 
ἑκάστη εἵποντο Ξ: 4: 9: 3:1, 3. 2. 

3,9. 5» 8» 47: ἕκαστός τιριόι 1 7. 
ἕκαστα κράτιστα ἘΟΝΠΟΙ ΣΎ Σ2Σ. 
6, 2,5. ἑκάστοις τῶν στρατιωτῶν 2, 
ας ζα. 

ἑκατεράκις, αἰτοαᾷθ νὶοα 4, 6, 4. 
ἑκάτερος, υαὐἰθταῦθ 1, 3. 17. 5; 2, 22. 

ἑκάτεροι δ ἄν δ: ΠἼΑΣῚΥ 
ἑκατέρωθεν τοῦ ἅρματος, δα εαὐτυπηηὰθ 

ΘΌΥΓΙΙΒ ἸαΐιιΒ δ, 2,15. 
ἑκατόνταρχος, ΟΘΗΓΕΓΙΟ Θαιζινη, 5, 3. 

“1. 
"ἑκατοστὺς, οΘηζτγ18 6, 5, 24. 
ἐκβαίνειν, Θστρα!ϊ 6. 2, 931. Συρίαν ἐκ- 

βάντι ὃ. 6, 20. 
ἐκβελέλεινι Θ]ΊΠΘΓΘ, ἐκ τῆς τιμῆς 1, 2.0. 
ἐκβοηθεῖν, ΘΧΟΌΤΥΘΓΘ, πὖ ΟρΘπὶ ἔεδγαΐ 

ΒᾺΠ5 1. 4» 1[ὃ. 
ἔκγονοι παῖδες 5» 3:10. 

ἔκδημον εἶναι, ραγΘρῚ 6 ἀρ 6858 8, 5, 26. 
ἐκδιδόναι θυγατέρα, πσρύπηη ἰοσαγο 

β] απ 8, 4, 18. 
ἐκδῦναι, ΘΧΌΘΙΘ 1,2.17. 1.4,20. 5,1,1. 
ἐκθεῖν, ΘΧΟΌΤΥΘΙΘ 7: 5; 28. 
ἐκκλίνειν, ἴογρα ἀΔΓΘῚ, 4, 22. κατὰ τὰ 

φεύγοντα ἅρματα, [ιιρ᾽οηΐαΒ νΟΥΒιιΒ 
ΟΟΥΤᾺΒ ἀοἤθοίογθ 7,1, 30. 

ἐκκόπτειν τὰς ἀκροβολίσεις, ΥΒῈΡΘΊ]ΕΥΘ, 
Ὧ6]6γα 6, 2, 15. 

"ἐκκρίνειν, Ιο60 τηονογθ, οοοῦπι Χο 6 γ6 
1, 2.14. ἐκκρίνεσθαι, ΒΘΟΟΓῊ 8, 7, 
20. 

ἐκλάμπειν, ΘΧΒΡΙΘΙ ἀΘΒΟ6Γ6 7. 1, 2. 
ἐκλέγεσθαι, ΘἸΊροΓΘ 4, 5» 51. 8, 6, 7. 
ἐκλείπειν, ἀΘἤσοτγο 8, 7. 26. τὸ στρα- 

τόπεδον, οαϑίγα ΘΒΘΙΘΓΘ 4,1, 8. 
ἐκμανθάνειν, Ἰπάαραγο. ΘΧρΊΟΥΆτο 1, 6, 

40. 
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ἐκμετρεῖσθαι, ΘγηοῦΓὶ 6, 4, 2 
ἐκπαιδεύειν, Θἄοσοῦθ ι, ύ, 20. 
ἐκπεπταμένως εὐφραίνεσθαι, οἴϊιιδο Ἰὼ- 

ταῦ 5.7. ἢ. ὰ 
ἐκπηδᾶν, ῬΥΟΒΙΊΠΥΘΙῚ, 4, ὃ. 
ἐκπιμπλάναι, ΘΧΡ]ΘΓΘ 4.95.»390. ἐξέπλη- 

σεν ἱππέας οὐ μεῖον ἢ τετρακισμυρί- 
ους 7: 4: τό. 

ἐκπίνειν, ΘΌΙΌΘΥΘΙ, 3, 9. 
ἐκπίπτειν, ἜΧΟΙ 46 ΓΘ δ) Θ᾽ ΘΘΣ ΖΗ: 
ἔκπλεω πάντα διαπονεῖσθαι, οτηηΐά εἰι- 

τησ]αΐθ οἱ αΠΠρθηΐοι ΟΡ ἤρου 2,1 
28. ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια, γΕὈ 8 Π6668- 
ΒΔ.115 5815 6586 ᾿Πϑ ΓΠ]ΟΓΆΠῚ 1, 6, 7. 

: 6..2} 7: 
ἐκπληροῦν, ΘΧΡΙΘΙῈ 5. 2» 24; 4: 32. 
ἐκπλήττειν, ἈΏΙΠΊΤΙΠ Δ]1Οτι} 15. ΡΟΥΘ ΘΙ]Θ 6 

1, 6,40. ἐκπλήττεσθαι 8, 3,14. ἐπὶ 
τῷ κάλλει Ι, 4; 27. τῷ πράγματι 6, 
8, [5. ὑπὸ τοῦ ἐκπεπλῆχθαι. ἌΣ ἢ 
ἐκπεπληγμένος φόβος, τη 15 ᾿ΠΒΘΉΤι5 

5.2» 32. 
ἐκποδὼν εἶναί τινος, ν]αγ Δα. 5, 4, 

34. ἔχειν ἑαυτὸν, 886 Βιι ΠΟΘΓΘ 64,1, 
47. γίγνεσθαι 6, 4. 15. ἘΟΝΣΣ δι 

3, 1,3. ἡμῖν γεγένηται τὸ δόξαι, 5, 
Ι 

ἐκπονεῖν τὰ καλὰ, τροοῖα ἴδοῦβ ΟρΘΥΆ 
ΑΥΘῚ, 5, 7. τἀγαθὰ, Ἰα οταηαο ἃς- 
4ΌΙΓΕΥΘ 2, 3. 4. τὸ σῶμα, ΠΟΥΡῚΒ Ϊ6- 
ὈΟΥΙθ 5 ΘΧΘύΌΘΥΘ δῦ ἤγπηατῃ γθ αθ 8 
3, 3. 587]. τὰ σῖτα, ΟἸΟΒ ΡΆΓΔΤΘ 8,2, 
5. τὰ εἰσιόντα, ἸαθοτΥΔΠ40 ΟἸ)05 61- 
ΟΘΓΟΙΘΙ, ὁ, 17. τὸ ὑγρὸν ἵν, 2. τύ. 
ἐκπονεῖσθαι τὴν δίαιταν τ, 2, τό. ἐκ- 
πονεῖν τὴν ἐγκράτειαν, Βύπ4]Θγ6 σΟΠΙ]- 
ὨΘηὐ]88 8,1, 37. τὰ πρὸς τὸν πόλεμον 
πεῖν 20. τὰ περὶ τοὺς θεοὺς 8,1, 22. 

Ἐαπαβ, ἐτῶν τὰ χρήματα, Βιρρβα αν ὩΣ 
ΤΊ ΟΣ 

πὰ Ροσα]α ὃ, 3, 32. 
ἐκστρατεύεσθαι, ΘΧροαϊ!Ποπθῖη 8ιι86,- 

ῬΕΓΘ 2.5 2: 1ύ. 
ἐκστρατοπεδεύεσθαι, οαβίγα τπονογ8 ὦ, 

δ [1 
ἐκτάττειν, ἸΏ ΔΟΙοΙ δα ἰποίοϑβ τ] 165 οὐ- 

αἸΠαΓα οὖ ᾿ηβίγιιθυθ 6,1, 42; 3»11. 
ΕΥαΠ Τύν ΣΝ 8. 

ἐκτείνειν τὸν ἵππον, Ἰποϊύαγ6 δια! δὰ 
ΘΟΓΒΌΙΩ 5. 4, 5. φάλαγγας, ἀρτηθῃ 
οχίθη θυ, ἢ. 6. Ἰοπρι μα! πθῖὴ. διι- 
σ6᾽6Ὲ 8660, αὖ ἀἰδίαητα ᾿ηὔθυ αὐγιιη- 
418 ΘΟΓΏᾺ διιρθαίτιν, 8, 5,15. ἐκτε- 
ταμέναις ταῖς πε βαὶς 5» 4: 458. 

ἐκτέμνειν, ΘΧΒΘΟΔΥΘ, ΘΑΒΙΓΑΙΘ 5, 2, 28. 
 Ὲ. 68 

ἐκτραχηλίζειν, χα τ οΥθ, Ρ6Γ ΘΟ] τη οἵ- 
[ἈΠ 6 γ6 ΒΘΒΒΟΥΘΠῚῚ, 4; 8. 

ἐκτρίβειν πῦρ, ἰεγθηο στο ΘἸἸοθτὸ 
Ὁ: ὩΣ Ὑ5: 
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ἐκφαίνεσθαι, ἴῃ τηρϊατη ῬΤΟΑΙΧΘ 4, 5» 
56. οὐκ ἐκφαινόμενοι, 4 ποη δα- 
νϑηϊαηΐ 8, 6, τό. 

ἐκφέρειν, Ἔανυ]ραγ 6,1, δ: ΡΓΟΙΘΥΓΘ 8, 
4. 24. ἘΚ ἩΡΣ πρὸς τὸ γενέσθαι, 
60 ἀοἴουυὶ αὐ Παῖ15,1, 6, 44. 

ἔκφρων, ΘΟΠΒ ΘΓ Δμ8, ΟθΊΘΩΪΒ 7 ἢν 2. 
ἑκὼν εἶναι, ΒΡοηΐΘ 2,) 2.15. Ρν»1.918-. 

ἔλασις, ῬτΤΟΟΘΕΒΒ510, ΡΟΙηρδ 8, 2, 33. 
ἐλάττονα, ἸανΊοΟΙα, ̓ ὀχρεαϊθοτὰ 55. 3:3. 
ἐλαττοῦν μηδὲν τοῦ ἀληθοῦς, γΕΥ Πα ΠΟῊ 

ΤΩ] ΘΓ ΠΔΙΎΔΠΔΟ ὦ, 2, 17. 
ἐλαύνειν ἐ ἐπὶ, τρίτη ΣΊΡΕ 1, 1,20. 

εἰς 5,3, 5. δρίρθγε ρϑοοσγὰ οὖ 7.- 
τηθηΐᾷ 5,1, 2. τὰ θηρία εἰς τὰ πεδία, 
8,1, 44. Ῥοχηρδῖῃ ἀπποογο 8, 2, 9. 
ΘαυϊζαγΘ 1, 4.19. 3, 3, 27. 4.1, ἢ. 
ὡς πο τάχιστα 5. 45 2. 
ἵππον ὃ, 3, 20. ἴα. ἐχῶτ, 4, 20. 

ἐλέγχειν, ῬΘΙ ΠΟΙ ΔΙῚ, ΘΧΔΙΠΙΠΏΔΙΘ, 1, 6, 
τς ἸΟΟΠΙΠΠΟΟΙΡ. 5.1. 12. 

ἐλευθέριος, Ἰ1ΌΘΥ 115 5, 2,16; 5,3. α6 
ἴουιηδᾶ 6, 4: 4. ἐλευθέριοι πόνοι εἶ 
μελετήματα 8,1, 43. βίος 3, 3, 52. 

ἐλεύθερος, ἸἸθ6Υ ἀπ᾽ ἀλλήλων 3, 2, 22. 
ἐλευθέρα ἀγορὰ 1, 2, 2. 

ἑλιγμοὺς πολλοὺς πλανᾶσθαι, μϑῖ τη]- 
ἴα5 νϑΟΔΥΪ ΔΙᾺ ΑρΡΘΒ 1, 2, 4 

ἕλκειν τὰς πάγας, ἸΓΑΊΕΓΘΙ, 6, 50. 
κεσθαι ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν, δὉ οἴποϊο οἱ 
Βοποβίδίβ βία ιο ἃθβίγ Ὦ] ὃ,1, 22. 

ἐλλείπειν τι τῶν νομίμων, 51ι.0 466886 
ΟΙΠοΙΟ ἴῃ 18 8ἃ].1, 2 14. τὸ ἐλλεῖπον 
εἰς ἐμὲ ἥξει, φαοα ἀοῇοϊῦ ἴῃ τη τὸ- 
οἰαδῦ 1, 5.12. οὐδὲν προθυμίας ἐλ- 
λείπειν 4. 5. 40. δα 1,6, 41. ὅπως 
μηδὲν ἐλλείπηται 6. 2. 57. 

ἐλπίζειν, ΒΡ έΡΆΡῸ, Οὐτὴ τη, ΔΟΓ.Ι, 5»9. 
2 ΔΕ: 

Ἐπ ας ἽΕΕΣ τινι, Βρθῖὴ ὈΟΩΪ Θχοὶ- 
[86 1) 8]1ΟὉ] 118 ΔΠΙΤΏΟ 1, 6, 19. ὥστ᾽ 
ἐλπὶς ὑμᾶς μὴ ὀφθῆναι 2, 4... 22. 

ἐμβαίνειν εἰς κίνδυνον, Δ!]Γ6 ῬΘΙΙΟΆ]ΠΠὴ 
2, 1),15. 5» 2,10 
ἐμβάλλειν σῖτον ἵπποις, ρα θα] τη ρῥτῶ- 

βθρῖ θυ ἸΠ]1ΟΘΙΘ 8,1, 238. ἐμβαλὼν 
τὸ ἅρμα εἰς τοὺς Αἰγυπτίους 1 8: 
ἐμβάλλειν τοῖς πολεμίοις, ΔΑΟΥΙΧῚ 7 
1,17. εἰς τὴν πολεμίαν 3, 3, 22. ἐμ- 
ΕἸ λλτιν περί τινος, γΕΐογγ 4616, Β6η- 
τοηὔατη δα αἀ6] θυ αηαη ΡΙΌΡο- 
ΠΘΙΒ 5» 5. 43. λόγον περί τινος 2. 2, 
19; 3» 5- ὅ,τ, 13. λόγους ΤαΔ᾽θΙ ΔΓ 
ςΟἸϊοχιοπαὶ 1ῃ ΘΟ νΪΟ ῬΓΟΡΟΠΘΓΘ 
2, 2,1. βουλὴν περί τινος εἰς τὸν 
στρατὸν, γοΐογγα δαὶ θχϑγοϊαμῃ, αἱ 
σΠΟΠΒΗΪ οί, 2, 2, 18. τὴν ψῆφον, 46- 
ΟΥ̓ΘΙΙ (οἰ ἐ παῖ, δι ΓΑΙ ΤΘίΘΓΡΘ ΒΖ; 21: 
ἐμβαλλόμενοι τὸ καρτερὸν Χ,.,..28. 

ἔμβαμμα, 7γ15 4ο {ΠΠρΊ{π|Γ ΟἸθι5.1, 3:4 

᾿Ὶ 

ΤΟΡν 

ΙΝ ῈΧ αἈ ΟΞ. 

ἐμβάπτεσθαι, ἸΏΦΏΡΘΓΘ 2, 2, 5. 
ἐμβολὴ, Ἰτπαρταββίο, ἱτηρθίιβ 2, 4, 17. 

“αι 18, 

ἐπάδος ἀυγαγθ 1, 2, τό. 8, 8, 8. ρεῖ- 
ΒΘ ΘΙ. 7» 5» 71. 

ἔμμονος, ΠΟΠΒίδΔηΒ 3, 23, 55. 50601}}15 οἵ 
αἰαΐαγηι8 3, 3» 52. δ,1, 29. 

ἐμός. φιλίᾳ τῇ ἐμῇ, ΔΙΠΟΙΘ ΟΥΡἃ ΠΊΘ 3, 
Ι, 28. τῆς ἐμῆς δωρεᾶς 8,.3».32} 

τος τοὔμπαλιν ὧν βούλου ὦ ἐφέλ- 
κεσθαι ὃ, 4, 22. 

ἐμπεδοῦν ὅρκους τινὶ, Ἰαθ)αγαπάππα 
ΒΘΥΨΔΓΘ, Ρᾶϊα πῃ ἔδοοιο 5,1. 22. 8. 8, 
2. ἐμπεδοῦν ἃ λέγουσιν, ῬΙΓΟΠΊΪδβδ 
ἴλοοΥ ταΐα 4, 2, ὃ. τὰς συνθήκας 3. 
ΠΣ ύ2.. 

ἐμπεταννύναι, ΘΧΡΘΠΘΘΙΒ ἴῃ 1,6, 40. 
ἐμπίνειν, ὈΙΌοΥΘ 7,.1,1. 
ἐμπιμπλάναι, ΠΩΡθυΘ 8. 2. 38: “αἰδοῦς 
«8,1, 2. ἐμπίμπλασθαι, ϑαἰιαΥ! 1, 

3, 4. θηρῶντα, 1, 4. 14. ἀφροσύνης 
4.2, 41. δακρύων 5, 5.» ΤΟ. 

ἐμπίπτειν ἀτάκτως, [ΘΙΏΘΥΘ οἱ ἸπΊΡυτ- 
αδη οΥ ἸΠΟΙΘΥΘΊΏΙ, 4, 22. ἐμπίπτειν, 
οδᾶϑιι οὗ ἱπορὶ παῖο ἀδίουτὶ ἴῃ 8, 5.14. 

ἐμποδίζειν τὸν παίοντα, ῬΘΓΟᾺ  ΘΠΐθτα 
Ἰπηρθάϊγο, ΔΙΌΘΥ νΓθο Γᾶ 2, 3; 10. 

ἐμποδὼν εἶναι αι γίγνεσθαι τὸ ἐν ὁρᾶν, 
ἸΏ ΡΘα ΓΘ 2, 4, 23. 6, 1, 42. 8, 5, 24. 

ἐμποιεῖν, ἸΠΊΠΕΓΘ, ἐλπίδας 1, 6, 19. εὔ- 
νοιαν 8, 2, 4. ὕβριν 8. 4, 4. 

ἐμπολὴ, ΘΟΘΠλδῖΟ ΓΘΓΌΤῚ 6;:52.10: 
ἔμπορος, ΓΘΥΟϑίοΥ, 41] ΤΩ ΒΥ Ο685 ΠΏΡΟΥ- 

ἰδ... 5. 32:1. .Ὁ.. 25. 55. 
ἔμπροσθεν, δηῖθα 2, 2, 5ο. ἔμπροσθεν 

προέρχεσθαι, ῬγορΤΘαΙ ἀηΐο Δ] θα 
2, 2, 7. προπορεύεσθαι, ΡῬΙΘΟΘΑΕΓ 4, 
2, 22. ἡγεῖσθαί τινος, ἀττοοτὴ 1{1Π6}}8 
ΔΙ] 6586.3, 2..- 

ἐμφαγεῖν, ΟἸΌτιΠ Βι1ΠΊΘΓΘ, 7.1.1. 8,1, 

» 44: ͵ ἐμφανίζειν, ἀθο]αγαν 8.1, οὐριώλτε 
ἐμφερὲς τῷ ἐμῷ πάθει, χυοα βίη! δϑὶ 
8, αι δοοϊἀθγιηΐ ταϊῃὶ 5, 5, 31. 

ἐν. ἐν τούτῳ, Ἰηΐογθα Ι1,.3, Τῇ. [πὶ 1, 
4. 4. ἐν τούτῳ δὴ 4; 6,4. ἐν ᾧ, 
ΠὉΠη, 2,1, 20, 21. ἐν τῷ παρόντι 2, 
4 ἘΠ ρ καιρῷ, ΟΡΡΟΥίΙΠΘΙ, 4. 6. 
5.1, τ6.πἐν τάχει, Ὀγου! ὁ, ᾿ς 12. ἐν 
Πέρσαις, ἀραα ῬοΙΒᾶΒ1, 3, 2; 4» 25. 
ἔν τισι λέγειν 1, 5» 6. 5, 3, 20. ἐν 
πᾶσιν ἀνδού ποις 8,.8..23.Ὁ 7.» δυιέν 
ἅπασιν, ΘΟΤΆΓΩ οἸαὈ  ιι8 δ, δῦ 4: 
5. 18. ἐν φροντίδι εἶναι, 6586 50]116]- 
[πὶ 5, 2,» 5. ἐν σίτῳ εἶναι, οἸθ0 8ιι- 
τηθη 0 ̓πίθηθιπη 6886 5» 2, 17. ἐν 
ὠφελείᾳ εἶναι, Ῥιοάδββθ 8. δου ἐν 
τοιούτῳ εἶναι, ἴῃ πος ΓΘΓᾺ ΠῚ ἀἰβονὶ- 
[ΠΪΠ6 6886 4) 2, 21, ἐν τούτοις εἶναι, 
Ὦδρο ἄρθῖθ 3, 1,1; 3, 43. ἐν τοῖς 
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λόγοις. εἶναι, [ἀγῊ}}]ΤΊΓ6 ΘΟ]]Οαιὶ 4, 
4. τ. ἕν τινι γι νώσκειν, 6Χ διὰ 
ΓΘ ῬΟΙΒΡΙΟΘΓΘΙ, ύ,21, ἐν ἱεροῖς δῆλον, 
Ραϊεὶ ΘΧ ποι οίδω εὐ δα» 84. 
ἐν πίστει, δα βάριῃ ἐμοὶ ιν τ, Ὁ, 
10. ἐν μέσῳ Ϊῃ Ρτγομηρίτι οϑύ 4. 5» 
40. ἐν νόμοις παιδεύειν 1, 2, 2. ἐν 
τῷ μέρει πάλιν, ὙἹΟΙΒΘῚ πα ό, ας Το ν 
ἀνθρώποις, ἢ. 6. τὰ ἀνθρβέμεμα ἢν "2. 
17 7" 

ἔναγχος, ΠΌΡΟΥ 2, 4:12. 
ἐναντίος τινὶ, ἀάνοτδιιβ, Ορροβιίαβ 6,1, 

80. ΟὈν 8 7,1, 32. ΒΟΒΟΪΒΊῚ, 4. 22. 
ἐναντία τούτων, αἴ180 Ὦ]8 βαηύ ὁοη- 
ΠΥ 18 τ ἫΝ 28. ἢ»Ἐ 3. ἐναντίον 

δϑλλών, ΘΟΥΔΙΏ Π211]015 5, 3.16. ἐξ 
ἐναντίας Ἴ.1. 20. τἀναντία 5. 5. 24. 
τοὐναντίον τούτου 8, 4,0. 

ἐναντιοῦσθαι, ΔανΘΓΒΑΙῚ 4.1, 18. 5, 2» 

57: 
ἐνδεές τι ἐν τῷ σώματι, νἸζΠ τη ὉΠ αποά 

ΘΟΥΡΟΤῚΒ 8, 1, 4ο. ἐνδεέστερον ἢ 
ὡς ἐχρὴν δηλοῦν, ΤΗΪΠ1Ι5 4.8} ΡΔΓ 
ογαΐ 8,1, 2. ἐνδεέστεροί τι. Ἰῃ Υ6 ἃ]1- 
α0δ 2, 2. 1. ἐνδεέστεροι βίου ἢ. 5,81. 

ἐνδεῖσθαι οἰκετῶν, ῬαΠυΤ]α ἔαγη11186 1ὰ- 
ΒΟΥΔΥΙΘ 2, 2. 26. 

ἐνδείκνυσθαι, οδἴθπαοτγο. ἱκανὸς ὧν 1,6, 
Ι1ΙΟ. 

ἔνδηλος, 4] 5618 ἀδοϊαγαΐῦ 1, 4,1. 
ἐνδιδόναι, ΘΧὨΙΌΘΓΘ, ἴῃ ΤΩΔΠΤΙΒ ἰγδάθυθ 
τ» Ὁ. 9. 

ὄρδοθεν μερξιοιθαι; 6Χ ΘΙ 8 86 ΠΟΥ ΘΓΘ 
1,412. τοὺς ἔνδοθεν πάντας ἐξῆγε 

5» 2: δ: 
ἔνδον ἔχειν, ΟΠ] ΤΘΟΟῺ ἀἸζατη ΠαΌΘΥΘ 

τ, 06, 8. 8, 2, 21. μένειν, ἀΟΤΙΩΙ 56 
ΠΟΠΕΙΠΟΙΒ 5, 3. 2. οἱ ἔνδον ὄντες, 
ΟΡΡΙαδ8η1] 5, 2; 4- 

᾿ ἐνδῦναι χιτῶνα, ἸΠΔΠΘΥΘ. {ΠΠ]ΟΔΠῚ 1, 2, 
1. ἐνδὺς, ᾿Ἰπα αὔτ 2, 4, 6. ἐνδῦσαι 
ἸΠαΈΘΥΘ Δ] ΓΘΙΠῚ 1, 3, 32. εἰς τὴν 
ἐπιμέλειαν, ΟἸΓΆΤ ΤῸ] ΒιΙΒΟΙΡΟΥ 8, 
1,12. ἐνδύεσθαι στολὴν 86 ᾿πατ- 
ΘΕΙ͂Ε δἴο]α 8, 3.1. ἐνδύεσθαι ταῖς 
ψυχαῖς τῶν ἀκουόντων, 856 ἸΠΒΙΠΌΔΙΘ 
1ῃ ΔΠΪΠΊΟΒ ΔΟΘΙΓΟΥΌΤΩ 2, 1, 12. 

ἐνέδρα, Ἰῃ51(1185 5. 4; 4. 
ἐνεδρεύειν, ἸΠΒΙΙΔΥῚ 5, 4. 2. 
ἐνεῖναι, ἴῃ6586. οὐκ ἐνῆν πρόφασις μειο- 

νεξίας 2.1, 25. ἅρμα βραδέων ἵππων 
ἐνόντων 2, 2, 26. φόβος πολὺς ἐνείη 
τῷ στρατεύματι 4. 2,3. ἐνῆν ἐν τῇ 
ἐπιστολῇ τάδε 4, 5. 26. 

ἕνεκα ἐκείνου, ᾳφᾳοα δα 1Πππὶ αἰἰϊηοί, 
Ῥδὺ δύϊῃ 2. 2, 30. 

ἐνεργὸν στράτευμα, ΘΧΘΓΟΙΓΒ ΒΕΓΘΏΙΠΙΒ, 
2. 2,23. ἐνεργοὶ ἀπὸ τῶν ἵππων ὃ, 
1, 35. ἐνεργὸς γῆ; 8. χώρα, ἈΡῸΥ 
ΘΟ ΕΙΠΕ 5. 2. τὸ: 
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ἐνετὸς, ΒΟΥ δία 1,0, 10. 
ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῶν τροχῶν ὅ, 1, 30. 

τῆς ὁδοῦ, Ὁ αἰτᾶαιθ ραυΐθ ὃ, 3, 9. 
αὐτῶν ἢ.1, 31. Δ080]αῖ6 6, 3, 3. 

ἐνθουσιᾶν, ἴυγοΓΘ ΔρῚ 1, 4; ὃ. 
ἐνθυμεῖσθαι, οορὶίαγΘ 1,1, 3. 451»ῆ 5: 

βίαξιονθ, ἀθοθύπ σα 4, 2, 34. 
ἐνιέναι, 56 ἸΤηΓ] ΘΓ ἴῃ ὨοΒβίθβ 7, 1, 20. 
ἔννοια ἡμῖν ἐγένετο, Δηϊπλγη ΒῈὈ1 

ΔΟρΊΔΓΟΙ, 1,1. 
ἐννοεῖν Ἴ. 3. το, οὖ ἐννοεῖσθαι, οορ!ίαγα 

7» 5» 14, 866. εἰ, οἵ ἡ, 5» 22, 866. μή. 
ταῦτα νΕ] οὕτω 5; 4.5 35- 

ἔνοικοι, ἸΏ Ο]86 8, 6, τό. 
ἐνορᾶν, ἸΠΓΠΘΙΙ 1, 4, 27- ΡΘΙΒΡΙΟΘΓΘ, 

σορηϊίαμη ὨΔΌΘΓΘῚ, 6, 9. 2,1; 9- 

75» 7: 
ἐνοχλεῖν, τηο]δϑύμπμη 6556 5, 3, δύ. ἐνο- 

χλεῖσθαι 5, 4, 34. 
ἐνσημαίνεσθαι, βΒισ.]ἤἔσεγα 8, 2, 2. 
ἐνσκευάζεσθαι, 856 ΔΥΤΩΔΙΘ 8, 5» 11. 
ἐνταῦθα, 1ὉϊΪ, Ὠϊς 4. 1, 9, 21. δῖ, 

ἼΠ1ὰς, 601, 4, 16. 7,1, 34. ἐνταῦθα 
δὴ, ὑπ Ἰο Ὁ 1.9... 3.45 18.3.1. 

Ἶ 6. 4» 8» 9- 
ἐντείνεσθαι τόξα, ἀτοὺβ ἰΒπάογ8 2,1, 2. 
ἐντειχίζειν φρούρια, οαδίθ}]α τη ΠἾΓ6 

ΠΗ, ἢ; ἘΠ 27: 
ἐντέλλεσθαι, τηϑῃδγ6 2, 2. 40. 5» 4: 2. 
ἐντεῦθεν, Ὠϊπο. τοὐντεῦθεν 5, 5. 21. ἢ» 

Ὶ..42. 
ἐντίθεσθαι, ἸτηροποΓα, εἰς 7. 2. 4. 
ἔντιμοι, ὈΙΓΟΘΟΙΘΒ 2,1, 8. 7» 5» 85.: 8, 

1, 6,8. ἔντιμον, ΠΟΠΟΥΙ απ 8, 2,22. 
ἐντολὴ, τη η αὕτη 2, 4. 30. 
ἐντὸς τοξεύματος, ἸῃΐΓα [6}1 Ἰδοῦ ΠΊ, 1, 

4: 28. τῶν σκοπῶν, Ἰηΐγα ΒρΘΟΙΪΔΒ 
: 6, ὌΜΕΥ : 
ἐντρίβεσθαι, ΓΑΟΔΙῚ 9: 1, 41. 
ἔντριψις χρώματος, ξιοαῦο ἴς 31 Ὡς 
ἐντύγχανειν τινὶ, Ἰηο]άε 6. ἴῃ Δ] Ια θη 

1, 4. 17. 2, 2, 5 2. αἱ 23; 32. τῷ 
ἀρίστῳ, ῬΥΔΏΘΙ ΠΟΙ ΡΑΥΓΟΙΡΘΠῚ 1. 
ὍΥΕΈ, 

Ἐνυάλιος ἤ.1. 26. Δημοί. 
ἔνυδρος, 8618 ΥΓΙΡΊαΙΙΒ 3, 2,11. 
ἐξαγγελία, Ἰπα!οῖατη 2, 4, 23. 
ἐξαγγέλλειν, ΕἸμπῃ 186 2, 4, 17. 500 1100 

ἀΘΠ ΠΟΙΆ 6, Ρτϑοῦου ΟΡΙὨΙομθπὶ 6α]- 
ΠΕΙ6 6, 2, 21. 

ἐξάγειν, εὐαδδής ΠΟΡΙ85 δα Ὀδ]]ὰ πη 2, 
4: 18. 3,1, 30. βϑοῦτῃ ἄποογ δά 
ὨΘΙ]ΆΠῚ 1, 6, 15. 4.1, 22. γέλωτα 
ἔκ τινος ἐξ  γέσθαὶ, ΤΊΒΌΤΩ ΘἸΙΟΘΥΘ 6Χ 
ἉΙΊΩῸΟ 2, 2, 15. ἅρμα ἐξήγετο, δνθ- 
Βοραΐαν 8, ἘΈΡΗΨῈ 

ἐξάδαρχος, Βομπαμ ταὶ] ύαπα ργεοίθοίιιβ 
.8» 3» 11: ἘΣΤΕ 
ἐξαιμάττειν, ΟΥ̓ἸΘΏΓΑΥΘ ΒΕ Π111}15 7,1; 20. 
ἐξαιρεῖν, οχ ἰοΐο ΔἰΙ4 14 πο]θούμπιη {{- 
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ὈθοΥγα 811671.4;) 8; 51. δ; 5» 2. τοῖς 
θεοῖς τὰ νομιζόμενα, ραγΐθιη ρὑΓθοδο 
ἀθθιΐατη σΟΠΒΘΟΥΆΥΘ 6118 5, 3, 2. 4, 
6, τα. ὕει ταν α ἸΝΙΘα: 4; 5: τῶ- 

ἐξαίρειν, ἴοΟἸ]]6γ6 2, 4; 10. 
ἐξαίρετα, τὰ, ῬΆΓΒ ΡΙΘΘ66. Θχομηρίεα 8, 

,4.20..ὉΘῦΘῦΣ. 
ἐξαιρετέον, 6] ΟἸΘΠ ΔΒ 2, 2, 23, 25. 
ἐξαίφνης, Β0Ὀ100 2, 2, 28. 
ἐξακεῖσθαι τὰς ἐνδείας τῶν φίλων, τηο- 

οΥ], 5. Ἰθναγθ ΔΩ] ΟΟΥ ΠῚ ἸΠΟΡΊΔτη 8, 
2.,.22. 

ἐξάλλεσθαι, 5α]ῖ ΘΠΘΤΙῚ 7,1, 27. 51.Ὁ- 
ΒΠΓΑΓΘ, 46 ΥΤΟΥ]Β ΘΧΟΙΙΒΒῚΒ 7.1, 22. 

ἐξαμαρτάνει παίσας, ΔΌΘΙΓαΙ 80 60 
ατιθπὴ ἰοΐα ῥοῦ 2,1, τύ. 

ἐξανίστημι, ΘΧΟΙΐοΟ 4,1, 18. ἐξαναστῆ- 
ναι, ΒΌΓΡΘΙΘ ΟΧ ᾿1Π5161185 5, 4, 4. ὅ, 
3,12. ἐξανίστασθαι, Ἴ, 1, 26. 

ἐξανύτειν, ΡΕΥΠΘΕΓΘ ν, 4. 18. 
ἐξαπατᾶν, ἀΘΟΊρΡΟ6ΓΘ 4, 2, 12. 
ἐξαπίνης, γεροηῃΐο, ϑ 100 0, 2, 27. 
ἐξαρτᾶσθαι τῆς ἰσχύος, σοῃ)πηοίατη 

6556 ΟΠ ΘΧογοϊζιιβ ΓΟΌΟΥΘ 5, 4; 
20. 

ἐξάρχειν τι, Ὀ͵ΘΘΊΥΘ 8}11 1, 4. 4- παιᾶνα, 
3, 3. 58. ἐξάρχεσθαι, ΘΧΟΤΑΙΓῚ ἸρΒΌΤη 
ἥ. 1.0: 

ἐξεικάζειν, 5:ΓἸ] ΘΙ γθαθγθ 1, ύ, 20. 
ἐξέλασις, μομηρᾶ 8, 2, 1. 
ἐξελαύνειν, ἴεταβ ΘΧΔρΊΑΓΘ 1, 4, τύ. 

ΡΙΌΔΙγΘ 6610 1, 2, 3. ΡΙΌΨνΘΙὮΙ οἴη 
ΡοΟΙΏΡ8 ὃ, 3.1. 

ἐξελέγχειν, ΤΕ ἀΔΓΡΊΙΕΓΘ 1, 6, 22. 
ἐξελίττειν φάλαγγα, ῬῇῃδΙαηρθιη οχρ]]- 
ΟΕ δ, 5. 18. 

ἐξεργάζεσθαι, ἴλοογα 5, 5. 12. ΘΠ ΠΠΕγ6 
ὦ, 2, 5. 21. αἱ τέχναι διαφερόντως 
ἐξειργασμέναι εἰσὶ ὃ, 2, 5. 

ἐξέρχονται εἰς τοὺς τελείους ἄνδρας, 
ἰΔΏΒΘαηῦ 1, 2, 2. οἱ οὐδέποτε 
ἐξελθόντες, πυπασαπη ΠΟΠη0 ΡΙῸ- 
[6601 1ῃ τ]}1{18ΠΔ 2,1, 2. 

ἔξεστι, Ἰιοοῖ, Ο. αἀ00. 2, 1, 15. [δου] 8 
εβδῦ 8, 1, 20. ἐξὸν, στπὶ ἸΙςθαΐ 7, 1; 
ἼΖΟΙ δὲ ᾽ς 

ἐξετάζειν τὴν στρατιὰν, ΘΧΘΓΟΙΓΆΤΩ 
Πιϑύγαυθ, ΓΘΟΘΉΒ618. 2,1, 30. ἐξέτα- 
σιν ποιεῖσθαι ἐν τοῖς ὅπλοις 2. 4.1. 
ἐξετάζειν τινὰ, ΔἸ] αιιοτη Δ]Π6 1 ἰη- 
[ΘΥΓΌρ ΓΘ, ΘΧΘΙΏΪΠΔΓΘ ύ, 2, 285. 

ἐξευρίσκειν, ΘΧοοσἸα 6 2,1, 20. 
ἐξηγεῖσθαι, ἸπτοΥρΡΓΘίανϊ, 46 τηδρ]8, 41] 

4α]α 810 4115. {Ἱραθηάτιη ἀϊοιιηΐ, 

Δ... 59 51: 7» 8»15» 5».57'’ τῆς πρά- 
ἕεως, 886 ἀποθ ργῦΘγΘ δ] ΤΘΠῚ 
ρθη ἤδη 2,1, 29. 

ἐξιέναι, ῬγΟβΟΙΒΟῚ Δανουβ8. Ποϑῦθϑ 3, 
4., 2 ΣΌΣ, ΤΟΣ 

ἐξικνεῖσθαι τοῖς ὅπλοις τῶν ἐναντίων, 

ΙΝΌΕΧ σπ Οὔ. 

(6118. ῬοΥΠησοΥο Ποβύεβ δάνογβοβ 6, 
3..22. 5΄πο ρϑμῖ. 5;.3, 66... 8! δ: 

ἐξιλάσκεσθαι, Ῥτορὶίτιπ ἀειμη 510] 
Τα ο10 7, 2. 10. 

ἐξίστασθαί τινος, Δ]1αυ]α ΟὈ] νοὶ Ργδ 
γτηθῦτι ἸΠρΡΘΗΪ 3, 2, 54. ἐξίστασθαι, 
ΒΘΟΘα616, ἀοΠθοίογα Ρ, 4, 5. 

ἔξοδον ποιεῖσθαι, ἐΧρΘαἸ ΠΟ ΘΠ ᾿ΔΓΔΓῈ 
1 ἘΥΕΣΙΣ 

ἐξόπισθεν, ἃ ὕξεΥρῸ 7.1, 24. 
ἐξοπλίζειν τινὰ, ΔΥΤΩὰ σᾶροθ πῦον 

8..3.. 11. 0ἅ .5. 22: ἡ, ἢ ΌΘΒΕΣ 
πλίζεσθαι ὅπλοις τ, 4, 18. 

ἐξορμᾶν, ῬΥΟβοΙΒΕΪ 5, 5,» 22. ἐξορμᾶσθαι 
Ἀριθ» α 2. ἢ απ τ 

ἐξυβρίζειν, ἸπΒο]Θ ἴον, οἱδίϊτιβ, 586. ρϑ- 
ΓΘΓΘ, ΤΠΔ]ΟΥῈΒ ΤῸΒ ἈρΡΡΘίοια 2,1, 26. 

ὙΣ ὅ. ἢ , 
ἔξω βελῶν, Θχίτα (Θ]οτπΊ Ἰδού πη 2, 

8. ρ. 7ο. ἔξω, ἴοτ!δ, οχίγα ἀοιηοβ 
7: 5: 21. τῆς οἰκίας γίγνεσθαι, ἀοτηο 
Θρτρα! τ, 6,1. ἔξω εἶναι, ΘρΎΘΒΒ0Β 
6586, ῬΓΟΟΊΒΒ6. 3, 3, σύ. ἔξω τῆς 
ὁδοῦ, ἀ6 νὶᾶ 5. 5» 7. ἡνίκα ἣν ἔξω 
μέσου ἡμέρας, οσὐτη τηρτϊ 165. ΡΓδ6- 
τ }158θΐ, Οτη δϑβοῦ ὈΘΙΠΡΙ15 ΡΟΙΠΘΙ]- 
αἸδηαΠη 4, 4.1. ἔξω τῶν ἀδίκων, 
5176 1Π]ϑ11ἃ 8, 7, 22. ἡ ἔξω θήρα 
ἘΠ 

ἐξωθεῖν, ρΡτοίγτπαογο, 46 βίας 46] 6 ΓΕ 
6, 4, τὅ. 

ἔοικα εἶναι, νἸά6ΟΥ 6586 1, 4. 9. λέ- 
γοντι, νἹΘοΥ ΟἸσΘΘ 5.1, 21. ἀπο- 
ροῦντι, ΔΙ ΊσοΡα νἹάΘΟΥ 2, 1, 14. 

; ὃ, ὃ, 14. ἐοικότες, 511}1165 2, 4. 23. 
ἐπαγγέλλειν, ἀδΘηιιΠοΙγΓΘ, ἸΠΠΡΘΥΘ1, 

πὶ συστρατεύεσθαι 3.1, 1ο. στρα- 
τεύειν 4. 4. 11. εἷ στρατείαν ὃ, 4, 
2. ΤῊἸ]Π018 1 ΠῚ ΡΟΙ ΑΓ. 

ἐπαινεῖν θεοὺς, Ἰαιιάαῖθ. 4.1, 2. 8}1- 
ΘΟ] 5. ΟΥ̓ΔΙΠΟΠΘΙ ῬΤΓΟΡΔΓΘ 6, 2, 22. 

8».3» 8: 0. ; 
ἐπαίρειν α. Ἰη. ἸΏ 06 116 γ6, οχοιίανθ 4, 

2, 4. ἐπὶ τὰ καλὰ, «αἱ γϑοΐα [δοῖΐὰ 
ἸΠΟΙΌΆΓΘ ὃ, 1,21. ἐπαίρεσθαι δώροις, 
ΤΟΥ 5 ΟΘΟΙΏΙΏΠΟΨΥΘΙΙ 1, 6, 2Ι. 
ἐπηρμένοι ὑφ᾽ ἡμῶν, ἃ ΠΟὈῚΒ ᾿πηρι1]8], 
ΘΧΟΙΓΑΙΙ 5, 5. 41. 

ἐπακουλοθεῖν, δι ΒΘ] 4, 2, 29. 7. 
ὩΣ ΘΝ 

ἐπαλαλάζειν, ΟἸΔΙΠΟΥΘΠῚ 51Πη11}} (0116 ΓΘ 
ἢ ἀ 50: 

ἔπαλξις, Ρ]αὔθιιδ, Ἰουοα, ργοριρηδοιι- 
Ἰυτα, θ᾽ πΠ δ Ὅν» 1. 5 

ἐπανάγειν, ΡῬΘ΄οηη ΓΘίουυ 8 4,1, 2. 
ἐπαναθεᾶσθαι, σΟὨ ΘΙ Ρ]ΑΥῚ ἢ.» 4.11. 
ἐπανακεῖσθαι, ῬγΟροΟΒιζιη 6586. 3, 3, 

52. 
ἐπανατείνειν ἐλττίδας, 500. ΟΒίΘ ΠΟ 

πον  Ρ. δὶ; 
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ἐπαναχωρεῖν, ΤΟΙ ΓΘ, 5, 4. 10. 
ἐπανιέναι, ΥΘΟΊΓΟ Δ ΒΌΡΘΙΪΟΥΔΊΙ, 2, 15. 
ἐπαρήγειν τινὶ, ΔΙΧΊ απ ἔοττο ὦ, 4, 18. 
ἐπάρχειν γῆς, ἴῃ αἸΠΟη6. πάθον Ρτο- 

νἸΠΟΙΔ ΠῚ 4, ύ, 2. ἔθνους, σοῃίοιῃ γ6- 
5616 1,1, 4. 

ἐπαφιέναι, ᾿πα ΠἸ 6 Ὑ68 4,1, 2. 
ἐπεγγελᾶν τινι, ἀΘΥ ΘΓ 5, 5» 9 
ἐπεὶ: Βοεί δ τη, 1.. 6: 18... (1ς.2..10..;.4. 

δα 6:54.» 418 1,4» Ἰ: 4αοῦϊοθβ- 
ΟὕΠαι6 8, 3.21. ἐπεὶ τάχιστα, ΟὙΤη 
ῬΥΓαῖ πὶ 2, 2;.22. 

ἐπείγεσθαι, ᾿πουταογθ, ΠῚ σοηΐτα 
Ὠοδβίθιῃ 7. 1. 9. 

ἐπειδὰν τάχιστα, δὴ] αἴχαθ, παὖ ρΥ]- 
ΤΩΌΤΩ 1, 3. 14. 5» 4: 21. ἐπειδὴ τά- 
χιστα 1. ἢ» 

ἐπεισπηδᾶν, ἸΠ511γ06 3. 3, 64. 
ἐπεισπίπτειν τινὶ, ἈΔΟΥῚΤΙ 7. 5. 27. 
ἔπειτα δὲ, ἀδοηάθ, ροβῇ πρῶτον μὲν, 

δσι 6 δ Ε 4.0 5.5.1 Ὁ 75.32».1. 6} 76 06- 
{{{π|:, ὑὰπ|, ἀο᾽πα6, ἀΘ ΙΔ 161, 2,14. 
ἘΞ: 2...2.3..21.. Ὁ Ἰηο γοσ ίο 6 
ΕΞ Ἐπ ΔΟυτ ἢ. 8. 82. 8;4. 22, ἔπειτα, 
ἘΘΘῚ. εἰς. τ». 1.2...1..6,. 11. 

ἐπεργασία, 1118 τητιΐτιδ8 ΔρΤΙΟΥ ἔπιγε88 3, 
Φιο Σϑς 

ἕπεσθαι ῥτο πείθεσθαι 5. ἄρχεσθαι τ, 
6, 26. 2. 1, 11. 5ίριιᾶ 566], τη1}}- 
ἘΞ ΕΘ: ἡ... 14:: σύν. τινι 4. 8». 58.. 8» 
ὅπ τα. Ὁ. 2, τὸς Ἐπ τὰν ας: 1 
ἑπόμενοι, ΟσΟΙΩΙΐαΒ 1, 4: Ἶ- 

ἐπεύχεσθαι, νοϊυτη Δα] Εγ6, ΡΥΘΟδυῖ 
(ἰδιαπὴκ  .:92.12....85:1..20...Ε}».45.14. 

ἐπέχειν τῆς πορείας 50 5]Βίογθ, ΠΟῊ 
ῬΕΙΡΈΓΘ νἱᾶ 4, 2, 12. ἐπέχειν, Β0- 
βιβίθσθ, φυδα  5]5ί6γ 6, ̓ τηρθίι ΠῈ 
ΤΘΡΙΙΓΊΘΙΘ 1, 45 22. ἐπισχήσω, τηο- 
ΤΆΌΟΥ, 5 Βιβίδπ 5, 4, 38. ἐπισχὼν 
μικρὸν, αὐτὴ Ρϑα]αἰιτὰ (δου δβθί 5. 
ἘΣ ΤΟ: 

ἐπὴν, ΡοΒδίαμϑπΠ, 2. 2,1. 
ἐπὶ, αὐτὴ ροηϊύ. ἡ ἐπὶ Βαβυλῶνος, νἱὰ 

ααξ ἀποῖῦ ΒΑΥ]οηθτη 5. 2. 27. ἐπὶ 
Λυδίας οἴχεσθαι, 6, τ, 25, 31. ἐπὶ 
Σάρδεων φεύγειν, οοδρα ει ὠέπὶ: πῆς 
γῆς καταπίπτειν, Ἰῃ [ΘΓΓΘΠῚ ἀθοϊάογο, 
ΘΧΟΙΪΙ ΔὉ δαῦο 4; 5» Ρ4. ἐφ᾽ ἵππων 
ἀναβαίνειν, Θα105 ΘΟΠΒΟΘΠΘΓΘ 2, 2. 
27. ἐπὶ Κύρου, ὕγτο πηρεογαπίθ ὃ. 
4; 5. ἐπὶ τῆς αὑτοῦ ἀρχῆς, 8, 7. τ 
ἐπὶ τῶν ἡμετέρων προγόνων, ἴετη- 
ΡΟΥΘ ΤὨΔ]ΟΥΤ 1, 6, 21. ἐπὶ τῶν 
πράξεων, ἴῃ ΥΘΌτΙΒ σΌΓΘΠΕΟΙΒ 1, 6, 25. 
ἐπὶ κέρως 6, 3, 24. ἐπὶ μετώπου, 
1ὴ ἴτοηΐθ 2, 4, 2. ἐπὶ τεττάρων, 
ααδίθγηι 8, 53, ι8. ἐπὶ τριακοσίων, 
δα {γϑοθηΐοβ 2, 4, 2. ἐφ᾽ ἑνὸς ἄγειν 
τὴν τάξιν, σΘὨζΙΥ186 τ] 165 5Ι ΠΟ ]ΟἙ 
ἀἰθίποθρβ 'γ6 1060 2, 4, 2. ἐπὶ φά- 

λαγγος καθίστασθαι, ᾿ῃῃ) ἃ016 5[Άγ6, 
6. τηϊ]δατη Ῥγθοΐθου 8 ἸΠξου! ΟΊ θ 118, 
δὶ ἴῃ 888 ἡαίϊβαιιθ σθηζαγία, οὖ τηᾶ- 
ὨΪΡΌ]Ο ϑύαϊ ἸπδύρΟίτι8 (. 8. 21. δ πὶ 
ἀαύ. 2. 4..τ6. ἐπὶ ταῖς θύραις, Ιῃ 
αἰνὶο τορὶθ 8, 1, 32. ἐπὶ θύραις 
γενέσθαι, 2, 3, 21. ἐπὶ θαλάττῃ οἰ- 
κεῖν 7» 4». 9. ἐπὶ τῷ ποταμῷ 7» 89 

ΤΙ. ἐπὶ τοῖς ὁρίοις πὸ δας ιτ: 
ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ 1, 3,11. ἐπὶ τοῖς ὅ- 
πλοις μένειν , 2, ὃ. ἐπὶ τοῖς ὑποζυ- 
γίοις, καταλείπειν 5, 3, 34. ἐπὶ πᾶσι 
παρεῖναι, τΘΡυ8 ὉΤΠΠΙΌ118. ἸΠίθγθβΒ8 
4. ΒΔΑ ον. ἐπὶ τούτοις, ῬΙΟΧΊΠῚΘ Ροϑβί 

1105, 29 3, 7. 22. ἐπὶ τοῖς πύργοις 
6, 3, 29. ἐπὶ τοῖς θωρακοφόροις 0, 
3, 24. οἱ ἐπὶ πᾶσι, ΟἹΏΓΤΩΙ 1ῃ 8616 
ααΐ ΔΡΎΩΪΠΘ, 4] ἸΠ]ρΡ6]]δηΐ δηΐζοιῖ- 
ΟΥ̓Θ5. 84 Ρυρηδη απ ΠῈ Ἰπῃιρθαϊαπίαιιθ 
Ρθάθπι τϑίθγθηΐεβ, 6, 3, 25, 27. ἐφ᾽ 
ἡμῖν εἶναι, ἸῺ ΠποΒδίγα 6586 ροίοβίδίβ 

4.2, 12. ἐφ᾽ ἡμῖν γίγνεσθαι .4., 5. 15. 
τὸ ἐπὶ σοὶ, αυοα, εβῦ Ἰῃ ἴὰὰ Ρο- 
[εϑίαϊθ 1, 4, 12. τὸ μὲν ἐπ᾿ ἐμοὶ 5, 
ἄν, Εἴς ἐπὶ μάντεσιν εἶναι Τοῦ, ὦ: 

ἐπὶ τούτοις, Ὦ15 ΘΟΠ ΠΟ ΠΙθ 8 3,.2 
26. - 4χός το. ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις 
8:0. ἃ ἐφ᾽ οἷς ἴασιν οἱ ἰόντες, χαϊ- 
Ῥὰ5. σοπαϊομίθυβ 8, 6, 2. ἐφ᾽ ᾧ 
Δα 405 τπιϑὰ8 ὃ, 8, 24. ἐπὶ τούτοις, 
Ροβίθα, [.Π| 5» 5» 21. 05.5.16 πεπὶ 
τῷ δείπνῳ, ἸΠΐογ σΟμΔΠ στη, αἰι- 
γαηΐθ ΘΟΘΠ8 1, 3, 12. 2, 3, 22. ἐπὶ 
τῇ πορείᾳ θύεσϑαι, ἸΠΠοΙῚΒ σδδὰ 2, 
4: 18. ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ, 84 οοῃ- 
ΒΡΘΟΓΌΠῚ 5011, 4, 24. ἐπὶ τῷ κέρδει, 
Ἰυοτὶ ργαῦῖϊα 2, 2,12. ἐπὶ τῷ ἐκείνου 
κακῷ, 4: ναοῦ, 5. ὑπ λχ,Ά. 
ἐπὶ τούτῳ, ΟΡ Πδης ὀδιιβαπη τό: 20: 
οἱ ἐπὶ ταῖς ἄρκυσι, 4] τοῦῖθας οὔ- 
ΒΘΥΥΔΏ(ΙΒ ΒΥ νηΐ 2, 4, 25. ἐπὶ τῇ 
Κύρου δίκῃ, αὖ ΟΥταβ 46 οο βίδίι- 
οἵδί 7, 4.10. ἐπὶ μιᾷ δίκη, ΟὟ πα ]οΊ Τα 
1, 3. 16. ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς. ΟὟ 165 
ΒΘΟΌΠΔ8Β 4, 5» 14. ἐπί τινι παίεσθαι 2, 
3,10. φθονεῖν 2,4:10. ἐπὶ τῷ σίτῳ πί- 
νειν, Οἷθο δα ογο ρούμτῃ, ᾿πΐου βαθη- 
αππης θΙΠοΡ οι  Σ ον... 2.71... ἐπὶ 
πλεονεξίᾳ ἄρχειν τινὸς, Ἰη]τιδῖθ, Ἰῃ- 
ΒΟΙΘηΐοΥ ὃ, 5, 24. ἐπὶ πᾶσι φιλότι- 
μος, ἴῃ ΟἹ] ΤΘ 2,1, 22. ἐπ᾽ αὐτοῖς, 
ΡΙδοίθγθα 4: 5. 38. ἐπὶ πόσῳ, ΡΙῸ 
αὰο ΡΥΘΙΙΟ ΔρΟθρῖο », Ἴ..43;..} ἐπὶ 
τοὺς πολεμίους ἰέναι, Δάν ΘΡΒ18 ᾿ιοβίβα 
1, 5» 3.11. ὁ ἀν τῶ; μἐπ᾿. ἀργύριον, 
ἈΓΡΘΗΤΙ Ροϊοπαϊ σδιδα 1, ύ, 12. ἐπὶ 
στράτευμα πέμπειν 4, 5» 31. δ» 3: 
12. ἐπὶ τοὺς θησαυροὺς πέμπειν ἢ. 
2. Τ4. ἐπ᾽ ἄριστον εἰσιέναι 1, Ξ,.,ΤΊ. 

ἐπὶ βώλους ἐπικύπτειν 3, 2, τὃ. ἐπὶ 
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κατασκοπὴν ὅ, 2, 9. ἐπὶ χιλὸν εἰ 
ξύλα, 6, 3, 9. ἐπὶ δίκην καταβαίνειν 
3.01, 6. ἐπὶ τοῦτο, ΟὟ δπο ΥΕΙῚ 1, 
2, ὅ: .δ, 1. 31. ἐφ᾽ ἃ ἥκοι, 5. 4, 2. 
ἐπὶ πόδα ἀπιέναι, 3) 9: Ρθάθιηῃ ΠΣ: 
5» ὅ. ἐπὶ τὰς εἰσόδους στῆναι 23, 2; 
68. ἐπὶ λόφον φεύγειν 3,1, 4 εἶ 
δύο στάδια, δα ἄπο βίδαϊα 7, 5, 8. 
ἐπὶ ταῦτα, ῬΙΘΘίΘΓΘΔΊ, 6, 81: ἐπὶ 
πολὺ, Ἰοηρθ 5, 4, 45. ἐπὶ μακρὸν 
πορεύεσθαι, Ἰοῆρο Δρτηη6 ΡγΟσθ6Υ6 
47: 

ἐπιβαίνειν τινὶ, ἸηνΔά γ6. 8]1]116ΠῈ 5, 2, 
26. τῶν ἀφιεμένων βελῶν, Ρεῖ- 
νδάδυθ Ἰοσυτη τι] (614 ΘΠ, 1888 866- 
Ῥαηΐ 3, 2, ἐπ 

ἐπιβοήθεια 5, 47. ΔῈ ΧΊ α πὶ πγαΐτιοῸ 
ρυδιβσαπη, μὴ ἐπιμαχία 3, 2, 22. 61 
ἐπιγαμία. 

ἐπιβουλεύειν, ΟὈΒΟΓναΤΘ. 66. 48 δῇ 
ΤΌ ἈσΘΥΘαἸΘη ἤΔπὶ βιηῦ ΟρρΡουΐίιαηδ 
1,4. 18. ἐπιβουλεύειν, ἸΠ51ἸΔΥἹ 5, 
4. 5. ἐπιβουλεύεσθαι, Ἰη516115. ΡΕΙ], 
Ταῖς 31. ὁ, ὁ: τὸ: 

ἐπιβουλὴ δαίμονος 5.1, 28. 
ἐπιγαμία, τητιϊτι πη ΟΠ ΠΠ ὈΙ ΤῊ 1, 5. 3. 
ΒΤ, 

ἐπιγαυρωθεὶς, Δηϊτη0 οἰαίαΒ 2, 4. 20. 
ἐπιγεραίρειν, ὨΟΠΟΥΘΠΙ ΘΧΠΙΌΟΓ 8, ὅ, 

11. 

ἐπιγίγνεσθαι, ΔΟΟΌΤΥΘΙΘ 1, 6, 40. ΠᾶϑοΪ 
6.1, 12. τὸ ἐπιγιγνόμενον γένος, ΡΟ- 
Βίου] 8, 7. 22. 

ἐπιγιγνώσκειν, ΔΪΤηΔα νΘΥΓΘΥ 8, 7. 6. 
ἐπιδαψιλεύεσθαί τινός τινι, ἸΔΥΡῚΊΓΙ, 

ΔΠΔΌΠ Βαραδ! 2, 2, 15. 
ἐπιδεὴς, ςΆΥΘΠΒ ὃ, 7. 12. 
ἐπίδειγμα καλὸν ἐπιδεικνύναι, ἀοοα- 

τηθηΐαμη Ποηρβδίαϊμβ οἵ ΒΙΠΡΊΪΑΥΙΒ 
Ὀγυααθηίο ἄαγα 8, 2, 15- 

ἐπιδεικνύναι ἑαυτὸν, ΟΒίοΠ]6Υ6. 4118}15 
810 ΥἹΡ 3, 3.61. τοσοῦτόν σοι ἕνα 
τῶν ἑταίρων ἐπιδεικνύω 2,2, 5. ἐπι- 
δείκνυσθαι τὰ ἔργα φιλιυθβωπίας, 
ἌΡΈΓΘ ρᾶγύθθ ΠΟΠΊ]η15. ΔΙΠ]ΟΥΙ Τὴ σΟΙη- 
τη 0618 βία θη8. 8, 4, 8. ἔργα πισ- 
τότερα, ΠΩΘῚ ΠηΔ]ΟΓΆ δἄογε βρθεὶ- 
τηΐηϑ 7. ἢ. 64. λόγον, ΒΡΘΟΙΠΘΉ 6]0- 
4αθη86 ἀαΓ6 5, 5. 47. τὴν παιδείαν, 
ἀΠοσαχηθηΐπτη ᾿πβυ{π||10}}15 οἵ α1561- 
Ῥ]Ιμ85 ἀΔΓ6 4, 2, 45. 

ἐπιδεῖν. ἐπιδεδεμένοι τραύματα, 4αϊ]- 
Ὅπ5 ΟὈ]ραῖα βυηῦ να] ποΥα Ρ, 2, 32. 

ἐπίδειξις, Ἰαδίγαϊ!ο ὃ, 6, τρ 
ἐπιδημεῖν, ἴῃ. Γ 6 6886 7, 5» ὅο. 
ἐπιδιδάσκειν. ἀΟΟΟΥΘ τΟ] ἃ 1,23, τ. 
ἐπιδιδόναι, αὐ ἄοτο ὃ, 5,10. τοῦ ἑαυτοῦ 

μέρους, Ἀ}}18 46 5118 ΡΟΥΓΟΠΘ ἸΑΤΡΊΓΙ 
1, 5» 1. ἣν τοσοῦτον ἐπιδιδῷ 1, 4, 
12. 

απ υσῦϑ. 

ἐπιέναι, ΔανΘηΐαῖα 2, 4, 22. ἰπνδάθια 
3, 8. 1. τῆς ἐπιούσης νυκτὸς, ποσΐα 
ΒΘαΌΘΗΪΙ 7, 2, 3. ἐν τῷ ἐπιόντι χρό- 
νῷ 2,1, 22. 

ἐπιένψυσθαι γῆν, ἰθΙΎΆτη Ἰηπ6Γ6, ἔθυσα 
Οὔτ], Πα πηδΓ} 6, 4,6. 

ἐπιζητεῖν, ΥΘΑΌΙΓΟΥΘ, ἀθϑιάθγασα δὉ- 
ΒΘηΐΘΙη 1, 2. 4. ΟὟΓΑΓΘ τὸ ΠΟ0Π- 
Ραιθγθηΐ 8,1, τό. 

ἐπιθυμία, 1114, νη Υβ σαρὶαἰΐαβ 1, 
ὕ; 34. 795 5» 63. 

ἐπικαίριοι ατι665 πυλίλέιηη, με νιψγϊαγοἠὴ, 
οὐ ϊαγο δ, σοηζιγοηο5 οἱ ἰοοἠαφὲ, 
ψιιοβ ροδίμίαμίε τῷ καιρῷ ϑιμηηη118 
αμὼ οοηυοοαΐ, μὲ οἰ ἐδ (6 δοῖϊο 
αἰοἴἰϊδογοί οἱ αδὲ ηιαπααία ἀεξεγοηάα 
αὐ ατμοο5 τη γον 68. ιν ϊέθδηιθ σγο- 
σαγῖοϑ τη αοἱοὶ ογαϊηϊδιι5 σοηπδέϊἑιζος 
3, 3, 11,12. ἠΐης ϊάθηι α ΟὙγ0 σοη- 
νοσαηέμγ, οἱ ἀθ δωριηια δοίζὲ αἰοἴθο--: 
γοίι, 8.1» 18:;.5» 42- 7» 5» 7: αἔφιι 
οἱ ἐπικαίριοι τῶν συμμάχων δι Ἰρϑβὶ 
οἱ ἄρχοντες τῶν συμμάχων ἢ. 551. 

οοἰΐ. ἡ, 4,13. αἰοίγνα!θ ργοοογ 65 αηιῖ- 
οἴφψιιο Ογτὶ, φιὶ ορρογέμη 56 ἑαοηοὲ 
υἱἹαϊοδαρέιν, φιιδιδοιηι αἷ6 τϑριίοα 
αεἰϊδεναγείμν, ἢ, ἅ..4.:, 8: 4. 32: 8, 
ΤΣ ΟΣ Ὧν. οἱ θεραπεύεσθαι ἐ ἐπικαίριοι 
ϑιειηΐ ψιοϑ οοἰϊ Ογνὶ ἱπίετεγαΐ 8.5.2, 
25. οἱ τὸν μέγιστον καιρὸν ἔχουσι 

ἌΠΕΡ. 5.1, σύ. 
ἐπικαλεῖσθαί τινα, Δυχ}] τη δ]ϊοιι 8 

ἸΠΊΡ]ΟΓΆΓΘ 11.325: 4.1: 
ἐπικάμπτειν εἰς κύκλωσιν, διοϊθὶ ΠΟΥ ἃ 

ἸῃΠθοίογθ 7. 1, 5. τὸν καμπτῆρα 
ποιεῖσθαι οἱ ἐπικαμπὴν ποιεῖσθαι 6. 

ἐπικαταμένειν, ΑἸ 15 ΤΠΔΠΟΙΘ 1, 2, 
ΤΥ. 

ἐπικεῖσθαι ταραττομένοις, ᾿πδίαγα ἰὰγ- 
Βδ.15. 7.1,2 

ἐπικελεύειν, Δα ΟΥΑΙ 2, 3,» 41. 4. 3» 27. 
ἐπικοσμεῖν, ΟΥ̓ΏΔΙΘ 7, 3. 11. 
ἐπικουρεῖν, ργοίθ888 6. 2, 20. 
ἐπίκουρον καλεῖν, δ ΟρΘΠῚ ἰδτεπάδτιη 

ἈΓΟΘΒΒΘΙΘ 1, 5. 12. 
ἐπικουφίζειν, Ἰονὶ8 ἴδοθγθ σ, 6, 25. Ἂν: 

πίσι, 506 Ιανᾶγθ, 5806 [ἀοία ἐε} 15} 8}}}}} 
ἉΘρ6]]θῦθ 6χ ΔΏΪΠΩΟ 7. 1, 18. 

ἐπικράτεια, ΥῈΡΊΟ 8]1ο}115 ἀἸἸοπὶ βυὉ- 
Ἰθεἴα 5» 4. 28. 

ἐπικρατεῖν, ΝἸΟΙΟΥ̓ΘΙΏ 6588 5, 4, 25. ΘὈΠῚ 
ΘΠ ΒΕ: 2725. 

ἐπικύπτειν, 86 ἸΠΟΙΙΠΆΓΟ 2, 2, 18, 
ἐπιλαμβάνεσθαί τινος, ΘΟΥΓΊρΡΟΙῈ 7, 1, 

31. δ δ, 
ἐπιλανθάνεσθαι, ΟὈ]ΙνΊδε!, ο,». χάριν 

ἀποδιδόναι 4, 5, 20. ταῦτά σοι--- 
οὔποτ᾽ ἐπιλήσομαι π, 2, 11. ΠΟΠ 
ῬΥΦΟΤηΪΟ ΟΥ̓ΠΔΙῸ 4.1, 4. τοῦ φθόνου, 
“δβῖηο ᾿ανΊογο 8, 2, δ. 



ΙΝὈᾺΧ 

ἐπιλέγειν, ΔΘ να ἀἸοΘ ΠΟ 1,3, 7. ἐπι- 
λελεγμένος, οἸΘοίιι8 3, 3.41. 

ἐπιλείπειν, 66 5886, ΠΟἢ Βα ρρδίθι8 2, 4, 
11. 5, 2, 4. 8, 1,1. ἐπιλείπει αὐτὸν 
ἡ δαπάνη, βυπηθ θα ἔβοίθπ δ ΠπῸμ 
αϑὺ ρᾶ 1, ύ, 9, Το. 

ἐπιμαρτυρόμενος θεοὺς συντίθεμαι, 11ι- 
το αγα πο. ῬΔΟΙΒΟΟΥ 8, 5, 25. 

ἐπιμαχία, Ῥαούιιπη ἀ6 τηαύιιο δι Χ}]}10 

8 2. 23: 
ἐπιμειδιᾶν, ΒΥ] ΘΓ 2, 2, τύ. 
ἐπιμέλεια, ΡΓΟΘΌΓΔΠαΙ γαΐΟ 1, 6, 13. 

ἐπιμελείᾳ ποιεῖν, βύπα!086 ἔβοοο ἮΡ 

3» 47: 
ἐπιμέλεσθαι, ΟΌΓΑΓΘ 1. 2. ΙΟ εἴς. ὅπως 

ἂν θηρῶσιν 1,2. το. ὃ, 3,6. 
ἐπιμελὴς, ΜΉΓΉΗΝ 42; 58. 
ἐπιμελητέον, ΟΌΓΔΠΔΌΙΩ 4, 4: 5: 
ἐπιμένειν (ἵππῳ) 88 ΘΟὨ ΙΠΟΓΘ ἴῃ ἀθιρ, 
ΠΟ ΘΧΟΌΪ 1, 4, ὃ. '. δὰ 5» 3,5 

ἐπιμηχανᾶσθαι, ἸΠΒΌΡΕΙ ὀχοορίϊατο 8, 
8,1 

ἐπιμίγνυσθαι ἀλλήλοις, νΘΥΒΔΥῚ Οα πὶ 7, 
, 4 5, Σ τ 
ἐπιμιμνήσκεσθαι, δοΥ. ἐπιμνησθῆναι, 

ΤΩΘΠΠΙΟΠΘΙῺ δοΕΥΘ 1, 4, 27; ὅ, 12. 
ἐπινεύειν, ἸΠΏΘΓΘ, Ππαΐιι ΒΡ. ἤοδΓα 5, 

8» 37: 
ἐπινοεῖν, Θχοορίίαγα ύ, 2, 4. 
ἐπίνοια, ΒΟΙΘΓΒ Ἰην ΘΠ Τὴ 2, 3, 10. 
ἐπινομία, 7.8 τη ΠΟΥ ΠῚ ῬΑΒΟΌΧΟΥΈΠ 

8» 2, 23. ΡΟ]]. 7, 184. τὸ ἐν τῇ 
ἀλλήλων ἐξεῖναι νέμειν. 

ἐπιπαρασκευάζεσθαι, οἴϊδγη ΠΘΟΙΠΡΔΙΆΓΟ 
8101 6,23,1. 

ἐπιπέτεσθαι, διά ΟἾΔγ6 2, 4: 19. 
ἐπιπονεῖν, ἸΏΒΌΡΕΙ ἸΔΟΓΆΓΘ 5, 4, 1. 
ἐπίπονος βίος, Υἱΐᾶ ϑΟΥΠΠΏΠΟΒα. 2, 2, 

11. ἀρετὴ 8,1, 20. 
ἐπιπρέπειν, ἀθοογα 7, 5» 82. 
ἐπίπροσθεν ποιεῖσθαι, Δηΐα. 56 60]]ο- 

οᾶγ6 (αὐ ρΡοϑβύ δ]λιτη Ἰαΐθαβ ἰθοίμ8) 
1,4, 24. Ἰοσὰμη σᾶρΡΘΥΘ, ὉὉ] ἰδοῦ 
815 ΟὈὐθ 15 ΠΟ]]1θτι5 2,3, 28. 

ἐπισάττειν, ἸΠΒΟΘΓΠΘΓΘ, 1ΠΒΕΓΌΆΘΙΘ Θ]τ08 

3. 3.27: 
ἐπίσημον χρυσίον, ΔΌΓΌ͵ΗΩ ΒΙρ δ 4. 

5» 40. 
ἐπισκευάσαι ἐφ᾽ ἁμαξῶν, ἸτηροΟΠοΥ6 7: 
ἌΣ 

ἐπισκοπεῖν οἴ Δ0Υ. ἐπισκέψασθαι, ἴῃ- 
ΒΡΊσΘυΘ, νΊ άθυθ, βιΐηθ ααἹα ῬΔΥδΠΩ 
οὐ Ῥσονυϊα 8. 45 το. ὁ..2, 21...7.:1; 
ΒΕ ΙΒε Θεοῖς 

ἐπισκώπτειν, ἸΟΘΔΙῚ 1, 3. 10. 
ἐπισπᾶσθαι, ἀφατοογθ 6οὸ αὖ, σοτηπηο- 

ΨΘΥΒ 5» 5910. 
ἐπισπερχῶς, 5ίμπα!οθο, ΑἸ] ρθηῖο 4, 

τα ραυτῶΝ 
ἐπισταμένως, Βοῖῖ6, ΡΥΠΟΘΏΓΕΥ 1,1, 2. 
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ἐπιστατεῖν ζῴων 1,1, 2. τοῦ εἶναι, ἴῃ- 
Βα 6 αὖ Θββθηΐ ὃ, Ἐ|16, 

ἐπιστάτης, αἱ ρΥδδαδύ ΓΘΥΠῚ 5110Π|}8 
8,1, 8. ααἱϊ ἃ [ΘΥρΡῸ δι, ἦην ἀαοῖο, 
4. 3.80. 8. Ὁ. τὸν. ἐπιστάται; 10 
θῳφογοῖίι, υἹαϊοηί" 6586 Ἰιαϊοο8 ἐ6 
οαὐαβαθθ νἱγύιιϊθ ὈΓΘΟΙΠΙΟΙ ΠΏ 116 
αἸβρθηβδίογοθ 2, 2, 190. δῖ. "ρρ. 
1,αο. 8, 4. ἐπιστάται ἐν τοῖς γυμ- 
νικοῖς ἀγῶσιν. 

ἐπιστέλλειν, τηδπαΐα ἀΔΥΘ 1, 4, 26. 
3, 29 320. ἐπιστείλας ταῦτα, οὑπὶ Ὦϊ8 
ΙΔ Δ[18 2, 4, 32. ἐπισταλέντα, 
αἴ18 δ ηΐῦ τηδηααΐδ 5, 3, 15. 58011- 
ὈΘΓΘ ἴῃ δριβϑίοϊα 4, 5» 26. ΡῬῈὺ θρὶ- 
Βίοίδιη ρϑίβθιθ 5, 5,1. (ἸΘθθ Ρ6. 
Ἰεραΐοβ 6, 2. 1. 

ἐπιστήμων, ῬοΥΪΐ5, ΟΠῚ δσοῦδΒ. 3, 3, 
9. ἐπιστημόνως 1, 5: 11. 

ἐπιστολὴ, τηδησδίτιη 5, 5» 4. τὰ ἐντε- 
ταλμένα 2. 

ἐπιστρατεύεσθαι, ὈΘ]] μη ᾿πΐουγθ 8, 5, 
25: 

ἐπιστρέφεσθαι, 88 σοηνοΥίογθ ύ, 4, 
ΤΟ. 

ἐπισφάττειν τινὶ, ρα ΒΘΡ.ΪΟΡ ΠῚ 8]}- 
ΟὈ] 8. ̓τητ 0186, ρϑύθηΐαγθ 7. 3, 7; 
ἄχ 

ἐπιτακτὴρ, 4] ᾿Ἰηρογδί 2,3, 4. 
ἐπιτάττειν, ἸΤΩΡΟΥΑΓδ 4. 2,33. ᾧ, 3, 2. 

ῬΓΘΘΟΙΡΘΙΘ, α6 ηιραΐοο, 1, 6, 21. 
ἐπιτείνεσθαι εἰς ἀνδραγαθίαν, σοῃμΐο 18 

γι θ8 ὈΟΠΟΥΤη. ΥἹΓΟΓᾺΠῚ ΟΠΟΙΟ 
ἔπηρ]. 7;. 55» 82: 

ἐπιτειχίζειν φρούριόν τινι, δάνεογειιδ 
ΔΙΌ ΘΠ. Οδβίθ]] τη ΘΧϑίγιθυα σ, 2, 
11) 26. 

ἐπιτελεῖν, ΡΕΓἤΘΘΙΘΊΙ, 4, 25. 
ἐπιτήδειος, ἸάΟΠΘΙΙΒ ὑπ, ἴᾷν “17: ὅπου 

ἐδόκει ἐπιτήδειον εἶναι ἢ, 5. 37: ὅπου 
ἐδόκει τὸ ἐπιτηδειότατον εἶναι τῆς 
πόλεως 7; 2, ὃ. φυλάττειν τὰ χρή- 
ματα, Ἰάοποιιβ Βεγυδηα!8 ΟΡ 5 5» 
4; 38. τὰ ἐπιτήδεια, ἀοοοτητηοάήεία 
Δ ΤῈΠῚ 4.1, 12. τὰ ἐπιτήδεια εἰς 
τὴν δίαιταν, δ νἱούτιπη ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΆ 
8, 1, 9. ΘΟΠΙΠΊΘΔΑΓΙΙΒ 2, 3, 24. Εἴς. 

ἀνότ δέει, αἋ6 ᾿παιυιδίγια, ἀαΐα ΟρΡογὰ 1, 
112. 

Ἴππος ΣΕΙΝΝ 1ηϑθ{αὐιτη 7, 5. 86. 8, 5, 7. 
ἐπιτίθεσθαί τινι, ΔαΟΥΤΙ, ἸΠν Θά ΥΘ 1,0, 

26, 237. φόβον τινὶ, ταϑὔῦπτη Ἰποπίθτα 
4: 5. 41. ἐπιτιθέναι ζημίαν, ῬΡΟΘ Δ Πὶ 
ΡΓΟΡΟΠΘΙΘΊΙ, 2, 2. 

ἐπιτρέπειν, ῬΘΙΙΩΙΓΓΘΥΘ, Β᾽Π6 76, ΟΠ 
ῬΕΘΙ ΘΕΙ͂Ο. ἘΧῚ Ὡς 2; 2.5.5» 5.422. 

ἐπίτροπος, ΡΓΟΟΘΌΓΑΓΟΥ, ΟΓαΙΟΥ τοὶ ἴδ- 
Π111818 Δ]ΊΘΠ86 7, 4.12. 8,2, 48. 4, 
2, 35. ϑογυι8 οαδίγθηδῖδ, Οὐ7ιι5 Ἠγ1- 
ππι5 65} ϑαδα οοἰϊίψονο οἱ υἱοέμην ρα- 
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γαγθ. ζΖομαγαβ ᾿πἰουργοίαϊν τοὺς 
τῶν σκηνῶν ἐπιτρόπους. 

ἐπιτυγχάνειν, ἸΠΟΙΠΘΙΘΊ, 4.17. 3. 3; ὅ. 
ἐπιφαίνεσθαι, ἴῃ σοΟμβροοίΠ ΡΥΟΟΙΓΘ 

ϑδίίο, οὰ ἐμιργουῖδο, 1, 6,43. 2; 4: 
17. 

ἐπιφέρεσθαι, 56 ἸΠΐοΥΓΘ, ΠΥΓΌΘΥΘΟ 1, 2, 
τον 2.4 τὸ. 

ἐπιφθόνως, 1 6] ΙΟ56 3» 3.10. 7, 5» 37: 
ἐπίχαρις, ασαπάαδ, 411 ΡΪδορῦ 1, 4, 4. 

ἐπιχαριτώτερος ὃ, 2, 2. 
ἐπιχειρεῖν, ΘΟἸΔΙΙ 2, 2, 22. τὰ αἰσχρὰ 

ἐπιχειρεῖται 6, 1, 41. τινὶ, ΔΑΟΓΙΥῚ 
; ἈΠ] ΘΠ 8» 3»47. 1,1, 5. 
ἐπιχώριος, Τη0}6 ΡΔΙ11Ο Τϑοθρίμβ. οἵ 

τἰϑιταῖαθ 6, 4, 2. τὰ ἐπιχώρια 86. 
ἐπιτηδεύματα, ᾿πϑϊ{ὰΐα ρδίυ]ἃ 1, 4, 
2 “- ἔγ. 

ἐποικοῦντας, ΟΟΪΟΠΟΒ τοὺς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ 
ὁ» 2. τὸ. 

ἐπομνύω τὴν ἐμὴν καὶ σὴν φιλίαν, 710 
ΡΕΓό,4,6 

ἐποχεῖσθαι, νΘ.] 7.1, 40. 
ἔποχος, 56580Ὁ ῬΓΟΡΔΌ11185,Ἠ δααϊίαηαιὶ 
ΒΟΥ 5.1. 2. Φ ὃ. 1:53: 

ἐρᾶν, νοΠοΙηθηὔθυ σΌΡΘΓΙΘ : νίκης 3, 3; 
45. τοῦ ἔργου 1, 4. 5. αἰσχρῶν ἔρ- 
γῶν 6.1. 41. ΔΙΏΟΙΒ [ΘΠΕΘΙῚ] 5, 1,09. 

ἔρανος, Βυτη 0184, ρθοιπῖδ ΘΟ]]δύ]οῖα δα 
ΘΡυ]88. σΟΙΏΠΠ.η68, παρακαλεῖν εἰς 
ἔρανον 7.1, 12. 

ἐραστὴς ἐπαίνου, Ἰαιι415. ἀνΙΔΠΒ 1, 5» 
12: 

ἐργάζεσθαι, Ορὰβ ἴδοοτο, [6 γ8, ἈΥΓΆΓΘ, 
ΔΡΥΌΠ ΘΟ]ΕΓΘ 1, 4. 12. οἱ ΠΡ 
ζόμενοι, ἈΡΎΪΟΟΪΕΟ. ἢ» 4. 27. 1: 4,6 
τὴν γῆν 3,2. 18,21. ἀγροὺς τ,6,τι. 

ἐργαλεῖον, ἸΠΒΓΓΠΠΘΉ ΠῚ Ρ, 3, 47. 
ἐργάσιμα, Ἰοσᾶ ου]ΐα 1, 4, τό. 
ἐργάτης, ΔΟΎΊΟΟ]4, 4] ΟΡαΒ ἴδοϊς 1, 6, 

11. 5» 4: 24: 28. ἐργάτης στρατηγὸς, 
ἸΠΠΡΘΥδίΟΥ βύγθηι 8, ᾿ΠαΙ ΒΕΓ Π5 1, 
6, τι8. ἐργάτης τῶν ἐν πολέμῳ, 1ῃ 
ΓΟ Β. Ὀ6]11Ο15 ΒΌΓΘΠ ΙΒ 4,1, 4. 

ἐργοδότης, Ἰοοδίογ, αἱ Ορ5 ἴδεϊ- 
Θηάπιῃ Ἰοοϑδί ὃ, 2, 5. 

ἔργον, ΤῈ8 βεδίδ 1, 4, 24. ἔργον. τῆς 
θήρας, νΘηΔΙΪΟ ᾿ρΡ88 1,4. 17. ἐν ἔργῳ 
εἶναι, τηληΠ} ΟΟΏΒΘΙ 556, ρΡπρ- 
ὨΔΠηΟ Οὐσοαραΐθμη 6886 7; 1, 27. 
ἔργον, ἴΔΟΙ 18, Β66].18, 7, 3, 15. ἔρ- 
γον πονηρὸν 1, 2, 2. ΤΌ Π118, ΟΠ Ποἴ πη 
1, 4. 259. 2, Ξο ΙΙ. ἡμετερον Το 

ἔργον 2,1,11. ἔργα ἀρετῆς, νἱγύν18 
ϑέπαϊα 1, 5» ὃ. πολεμικὰ, Ραγίθϑβ Τοὶ 
ΠΑ]]Π ΓΒ 1. ὅ; τῷ. 18: οἷς τοῦτο 
ἔργον ἦν, ααϊθαβ 4 ΠΘΡΌΪΙ ααΐατη 
οἸδί; 4, 5. 826. ἔργον ἐστὶ, α16Π61]16 
Θϑῦ 1,1,5. 3,83» 27. 7»5»51- ἔργον 
ἰσχύος. τὸ5. δ αιᾶπιὶ 6ΠΠΟΙ ΘΠ ἅτ 

ΙΝΌΕΧ απ σῦϑ. 

ΟΡ 5. δβί ΘΟΙΡΟΙΙΒ ΤΟΠΟΙΘῚ 1, 2, 12. 
ἔργον ἔχει δεόμενος, νδ]4 6 τοραῦ 8, 
4,6. ἔργων ἐπιστάται, ΟΡΘΙ ἘΝ 
ΠΙΘΟΓΌΓΩ ΟἸΓΆΓΟΥΘΒ ΒΓ ΟΣ 

ἐρείπειν τὰ τείχη, ἀθυμο τί διὰ ἐπ 
ἐρευνᾶν, ᾿ἸΠνΘΒΓΙΡΔΥΘ 1, 2, 12. 

ἔρημος, δα)ιύοτα οἱ ἀδίθμβογδ Ὧἀ686- 
ταΐτι8, ἀθβθυίι 4.1,9.: 5,20. 7,1, 
τῸ συν ἔρημα ὄρη, τηοηΐθ5 46- 

ΒΕΓ 2: 2. τὸ χώρα ἔρημος, ΔΡΘΥ ΠΟῚ 
Ου]Γα5 2,2, 2. ἔρημα τῶν πολεμίων, 
ππάα οἵ ἀεπεῖ μα ΒοβΌθυβ 7.1, 17. 
ἔρημος, ἢ]1ο οΥγδίτι8 4. 6, 6. 

ἔρις τῆς “μάχης, {0} 15 1500] ΡΡΟ ΠῚ ΣΟΔΑΝ 
15. ἔριν ἐμβάλλειν, ΘΟΠ ΘΗ ΟΠΘΙῚ 
Θχοϊίαγ 6, 2, 4. 

ἑρμηνεὺς, ἸπξοΓρυοα ΤΙ 0: Ὡ: 
ἔρρει τἀμὰ, δοίπιη 6ϑβΐ ἄδ τη6 ύ,1, θὲ 

ἐρρωμενεστέραις ταῖς ψυχαῖς νεῖ. γνώ- 
μαις, ΔΏΪΠ118 ΓΟΥ ΠΟΥ 15 3, 3, 18,31. 

ἐρρωμένως, [ΟΥ ΘΓ, 5116 τηθία, ἰρτιαν]α, 
ΒΘΡΏΪ[6 οἵ ΟὐΠΟΙΔΙΙΟηΘ 3» 3» 43; 57: 

59. ύ, 1, 26. ἐρρωμενέστερον, ἴοτ- 
εἰ}8᾽ τς 5.240: 

ἔρυμα, οΒίΘ]]Ππιπι, ἸΟΟτ8. τη 5. 3, 2, 
27: (38. 

ἐρυμνὸς, Ἰαθηζα18, [αἴ 1, 6. 25: 2:2, 
11. ἐρυμνὰ, Ἰοδᾶ τηϊμηϊΐα 5, 2, 2. 
6. 1, 23. 7» 4» 1ο. 

ἐρυμνότης, ΠΊΗΪΔΟ 0,1, 22. 
ἔρχεται, ΔανΘὨΙΓΓ, ἀν ηιογοῖδιι5 ὅηι- 

»ογίαμαϊε 6, 2, 22. Δ01γα 6,1, 31. 
20. ΥΘΟΙΓΘ 6, 1; “τ διὰ πάντων τῶν 
καλῶν, ΟἸΩΠΪΒ Ποποβίδίβ ΘΟΥΓ] ΟΠ 
ΘΟΠΗΘΕΓΘΙ, 2,15. ἐλθὼν ἐδίδασκον, 
βίαθιτη ἀΟΟΘ Δ ΠῚ 2, 2, 6. 

ἔρως τοῦ ἄρχεσθαι ὑπ᾽ ἐκείνου, ουρ!α!ὶ- 
ἴᾳ8. ΟὈ ΘΙ ΡΘΓΆΠΑΙ 1118 ἱπηρ θυ] 5, 
Ι, 24. (6 διῆογβθ νη δ. 1: ΓΕ; 
17:91: 

ἐρωτικῶς ἔχειν τινὸς ποιεῖν, ἸΠσΘ ΠΕ 6 Γ6 
ΟΡ αΐθ 3, 2, 12. 

ἑσπέρα, ΟΟΟΙἀΒΏΒ 1" ΕΞ. 6.155. 
ἔστε, ΟΠ ΒΟ Ὁ.» 2, τ: 7. 5», 6. 4υδμι- 

αϊα, εὐσόγα ον δ᾽ ΤΡ ον 3 ἂν, 4ο- 
ΘΟ 3» 3: 588: 8» 4: 323: 4 ἔστε γ᾽ 
ἂν, ἄοπθο 4,1, 22. 

ἑστία, ἴσου 7, 5. 56. ἸΡῺΪΒ 5806. ἴῃ 
: ἴοοο Γ. πατρῷα ἵν Ομ: 
ἑστιᾶν, ΘΟ δ ΘΧΟΙΡΘΙΘΊΙ, 3,10. νικη- 

τήρια ὃ, 4.1. ἑστιᾶσθαι, Θρ(Ϊ]ΔΙῚ ὃ, 

3» 88: 8» 21. 
ἐσχάρα, [ϑοῖι5 ὃ, .3:12. 
ἔσχατα, τὰ, ποιεῖν, στανίβϑηθ. οἴἴδη- 

ἄεγο ὃ, 8, 2. πάντα τὰ ἔσχατα πά- 
σχειν, βΥΔΥ ΒΒ: πὰ αθο]6. 810} 
ΒΌΡΡΙ]ΙΟΪα 3,1, 9, 22. 

ἕτερος, 8118 ΤΟΥ 115 Ὀγοραἰύτι5 ὃ, 2, ὃ. 
ἕτερα λέγειν ἢ τὰ παρὰ τῶν θεῶν σὴ- 
μαινόμενα, ῬΘΙΡΘΙΆ ᾿ἸΠ ΘΙ ΡΥ αν 
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ας ἃ ἀἰϊ8 ρουϊθηυηίαγ τ, 0, 2. 
ἐπὶ θάτερα, 5θοιι5 5, 5: 24. 

ει δος Ε, 2, 32. 8, 8. 15. ἔτι καὶ 
νῦν, ΘΔ) 1, 2. 16. 2, 4, 20, 
ἡ καὶ νῦν χρώμεθα ἔτι 1, 6, 33. ΟἿ ΠῚ 
ποτὲ 1 1. εὐ ἔπὸ αἸΠ1.5:» Ε».42. 
Ροβίμδο 4, 2, 26. δ᾽ ᾳφυδῃᾶο 4, 
6... μὴ ἐέτῷ- πο' Ῥοβέπαδι ες 2, 86. 
ἔτι δὲ, ΡΟΥΓΟ, Ργϑοῖογθᾶ 2. 4.14. ὅ, 
2, 17. Οἴωπ οογραν. ἔτι ἐλάττων, 
ΘΔ ΠῚ, ΓΠΙΠΟΙ 5, 4, 2ο. ἔτι μᾶλλον 
8, 2, 18. ἔτι πολὺ χαλεπώτερον 1,ύ, 
τὴν 

ἑτοιμάζεσθαί τι, 5101 δαϊύπιπι ρᾶγαγθ δὰ 
ΔΙ σα 3, 3» δ' 

ἕτοιμος" ἐξ ἑτοίμου, ἑτοιμοτάτου. Υ͂. 
ἐκ. 

εὖ ἐξαπατᾶν, ΒΟΙ[6 [4116γ6 1, 6, 32. εὖ 
ἔχειν τὰ σώματα, ψΆ]ΘΓῈ ᾿δογρουῖθιιβ 
3» 3» 9. εὖ λέγειν, ΘΙ ΘΥ ΕΠΘΘΙΕ: 1. 
5» 9. ἢν ὁ θεὸς εὖ διδῷ 3,1, 24. 

εὐδία, Ξογοηϊΐαβ. ὑπ᾽ εὐδίαν νι. τ. 
εὐδοκιμεῖν, ΡΥΟΌΔΙΙ, ἸΔΘαΔΙ 1, δ, 48. 

1ΠΟΙΔΥΘΒΟΘΥΘ, ἰαπαα Του ΕΓ] 15 6556 
ΘΟΠΒΡΙ Ομ η1 7.1, 46, 47. παρά τινι, 
ΠΊΔΡῊΪ ἘΘΘΕΙΓΩΔΙῚ 8) Δ|17π|0 8, 4; 22. 

εὐεπιβούλευτος, ᾿Π516115 ΟὈΠοχΙαβ ὃ, 

48:8. 
εὐεργετεῖν τινα, ὈΘΠΘ ΤἼΘΓΘΙῚ 3, 1, 28. 

ἄλλα 534. 
εὐεργέτης, Ὀ6Π6 τηρυϊῦτι5 ἀ6, Ρ]υττηο- 

ΤΙΠΔ ὈΘΠΏΘΠΟΙΟΥΤΙΠῚ ἃαοίου 2, 2. 4 

4 ἀνὰ. 
εὐέφοδα χωρία, Ἰοοᾶ αὐδε ἴδ 6116. ΔαΙΓῚ 

οὗ σδρὶ ροβϑαπί 2, 45 12. 
εὔζωνοι, ΘΧΡΘΟΙΙ 4. 2, 6, 15. 5.2» 5. 
εὐήλατα, Ἰοοα δαυϊίαία! ἸάΟΠΘδ 1, 4; 

τό. 
εὐθεράπευτος, ου]ὰ5 ὈΘΠΘνγο]οπίϊα οὉ- 

᾿ς ΒΘαΌΪΌΙΠΠ] 6 ΘΟΠΟΙΠΔΡῚ ἴδο116. ρούοβί 
2:28. 1ὃ. 

εὐθημοσύνη, ΟΥ̓ο οἵ αΙΒΡΟΒΙΓΟ ΥΟΓᾺΤῚ 
8, 5» 7: 

εὐθὺ. τοοία δ: 2,.37: 
εὐθυμεῖσθαι, Ὠϊ]ατιίαῦ! Πα Ό]ΡΌΥΘ 2, 2, 

“ἢ. 18, 16. 
εὐθυμία, ΟὈ]ΘοἰΔΙΠΘΗΓΠ. 1, 3,12. δἰ- 

Ἰαυτα5 4.1. 12} 5» 7. δ]δογίαβ, 586- 
ἘΠΕ ΕΒ ὕ: 2. ὁ. ἢ; 2, 20. 

εὔθυμος, ΔΙΔΟΘΥ, ὈΟΠΟ ΔΠΙΠΊΟ, 41 ὈΟΏ8, 
Βρειδΐ 6, 4,13. εὐθύμως, 8] ΔογίοΥ, 
ῬΟΠΟ 8ΠΙΤΠΟ 2, 3; 12. 8:..4..12. τ εὖ- 
θυμότερον τῆς ἀρετῆς ἀντέχεσθαι, 
ΔΙΔΟΥ5. ΥἸγΌ  ΟΡΟΥΆΤῚ αἀΔΥ6 2, 2, 
27. 

εὐθύνειν, ΥΕΘΘΓΘῚ, 1; 2. 
εὐθὺς, βἰδί!Π). 51Π6 ΤΊΟΤΆ 1, 6, 0, 20. 

εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, Βιαϊϊτη 8ΔῸ ᾿ΠΙ1|ο 7. 
2,16. εὐθὺς ἐπὶ Σάρδεων ἔφυγε, 
ϑίαψιμη ϑαγ 65 Γαρὶΐ ἢ, 2,1. 
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εὐθὺς, γϑοίτι8. εὐθυτέρα ὁδὸς, νὶὰ "γῸ- 
ΝἹΟΡ, Π] Δ ΡῚ8 ΘΟΙΠΡΘΠ ἰδτῖα Ι, 3, 4 

εὐιππότατοι καὶ εὐοπλότατοι, Θ641}5 αἷ- 

Π]]56116 88{18 ᾿ΠΒὑΥ ΟἿ] 5, 5» ὃ. 
εὐκαθεκτότατοι, 411] [Δ0]]]ΠἸτὴ6 ἴῃ ΟΠ οΙΟ 

ΘΟΠ ΘΓ] ροβϑαηῦ 7, 5» 69. 
εὐκαταφρόνητος, σΟῃΕΙΠηΐτι5 ὃ, 3,1. 
εὐκλεὴς, 4] Ὀ6Ππ6 Διαϊῦ, Ἰαι αἴτια 2, 3, 

58: 
εὔκλεια, φ]οτῖα, ὈΟΠπα Οχὶβυηδίϊο ὃ, 2, 

Φ2: 
εὐκοσμία, τηοα οδβ618, αἸΒΟΙΡ]Ιηδ6 ΟΡο 1, 
2, 3: 8, τ, δὺδ τ Ὁ 

εὐκοσμότατα, ΟΥ̓ΠΔΙΙΒΒΙΓΠΘ 2, 4.1. 

εὐκτὸς, ΟρίΔὈ1115. 2, 2, 25. 
εὐληπτότατα, ΟΟΤηΠΊΟΟΙΒ55:1η6, ἰίαὰ αἵ 

[0118 πηϑητι ΡΥΘΠΘΠΟΙ ΡΟΒΒΙΌΙ, 9, 8. 
εὐμενὴς, ὈΘΗΙρΏιϊΙΒ, ὧδ αἰθ0 1, 6, 2. 5, 

Ὧν 21: 
εὐμενίζεσθαι, ῬΊΔΟαΓα, ὈΘΠΘνΟ ΠῚ 510] 

ἘΘΘΠΒΕΘ 5. 5. 22. 
εὐμισητότατον, ΄σ0α ΟὐΪο τηᾶχΊΠη0 6ϑζ 
αἸσ πη 2,1, 0. 

εὐνοεῖν τινι, ὈΘΏΘνΟΙΘηζ 4 ΘΟΙΠΊΡΙΘΟΙΙ 
ΘΟ. 

εὐνοϊκῶς ἔχειν, ὈΘΏΘΨΟΙ]Ο 6556 ΔΠΊΙη0 8, 
3, 40. εὐνοϊκώτατα ὃ, 4. Τ. 

εὔνους, ὈΘηθνο]ι5. εὐνουστέρους ἢ νῦν 
σοι εἶχον 59» 4-:- 32. 

εὔοπλος, Ὀ6Π6 ΔΙΠΊΔίΙ5 5, 5» ὅ: 
εὐοφθαλμότεροι, διριιϑί!οΥθβ ΟΟ11}18 ὃ, 

τ ϑν ἽἸτὴς 
εὐπειθὴς, ΟὈΘαΙΘΏΒ 2,1, 22. 
εὐπετὴς, ἴ8611}18, ΘΟΙΩΙΠΟά τ 4, 2, 13. 
δ 5. εὐπετῶς ἸΒ6Ι 6.2. Ὁ. 27. 2» 

9».4 
εὔπιστος, ΟὈΘΩΙΘΗΒΊ, 2, 12. 2,1, 24. 
εὐπορεῖν, ἈρτιηΠδΓΕ 1, 6, το. 
εὐπορία, ΟΡαΠῚ ΠΟρΡΪδ 23, 2, ἢ. 
εὔπορος, ἴδΔ6}}186, ΘΧροαϊδαβ 6, 1, 55. 

εὐπόρως, ἴδΔο.]6 1, 6, 9. 5'π6 αἰΠι- 
ου]δαΐθ οἵ σοΠ αΒ10Π6 8, 5, 15. 

εὐπρόσοδος, τόπος, Δα σοπητηθδίμτῃ 
ΡΙΘὈΘηατπτη ἸἀοηΘα8 ύ,1, 2 

εὑρίσκειν, ΘΧΟΟρΊΑΓΘ 2,1, 8. ΠΙΥΘΓΘ 

᾿ἀμονϑας 
εὐρυχωρία, Ρ]ΔηΙ1685 4.1, 18. 
εὐσέβεια, ΡιοΐαΒ, οα]τ5 ἀθογιτη 8,1, 

28. 
εὔσκοπος, ΟρΡρογίαπι8 δα βρθοίδηδιτη 

ὃς 3. Ὁ: 
εὐστόχως, [6] 1οἸζογ, αὖ ΒΟΟΡΌ ΠῚ ἔδυ ϊᾶβ 
Ἰ» 4» 8. 

ευσχημόνως, 

ὃ. 0: 
εὐσχημοσύνη, ΒΡΘΟΙΘΙ ἀθοι5 5,1, 4. 
εὐτακτεῖν, ΟὈΘΑΙΓΘ 8, 5. 14. 
εὔτακτος, τηοἀδδέιι5, ΟΥ̓ΙΠΙΝ δύ οβ5 

ὃ, 3, 5. εὐτάκτως, τηο΄σδβίθ, Ο0Π1- 
ῬΟβι ΒΕ 2; 3:8: 5..57: 

ἀδοθηΐθι, ψϑημβίθ 1, 2; 
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εὐταξία, οΥο οὐ τηοαοϑίϊα ὃ, 1, 32. 
εὐτελέστερον, τηϊΠοΥ} οὐ ϑαμηΐιι οἱ 

ὑΘΠ ΟΣ νιοΐα 8, 2, 46. συσκευά- 
ζεσθαι, οογημηδδίι τ νἸ]ΟΥ ΘΙ ΒΘΟΌΠΙ 

ἔδγγθ 5, 3, 35. 
εὐτρεπίζεσθαι, ἸΠϑύΓΙι6 16 0, 2, 41. 
εὐτυχεῖν, Υο ὈΘΠ6 ρἜΓΟΙΒ 5, 2, 26. 
εὐφήμει, Ῥοπα νουθᾶ, αἴι8680 2, 2, 12. 

8; 2. Ὁ. 
εὔφλεκτος, οΓθπηδία [8401]15 7. 5» 22. 
εὐφραίνειν, ἀε]δοίαγα, 5. 5» 30. πλείω 

4, 2, 30. εὐφραίνεσθαι τῷ γέλωτι, 
Οἶδα] ἸΏ Δ]ρΘΓΘ 2, 2, 5. 

εὐφροσύνη, Ὠ1]αΥα5, ΘΟΕ {18 6 ΥΘΙΧΠῚ 
ΒΙΙΟΟΘΒΒ1ι 3, 3, 7. 7» 2; “ὃ; 4, 6. 

εὐφυὴς, 1 ἸΗΡΘΗΙΟΒΊΙΒ 1, 6, 32. 
εὔχαρις, ἴαοοῖαβ, αἱ ρ]ασοῖ ΟὉ 0608 

ἸΙΌΘΥΆ168 2, 2, 12. ΡὙΎΔΙΙΟΒΙΙΒ 7, 4,1 
εὐχάριστοι λόγοι, [δοθῖϊδαΕ 2, 2,1. εὐ- 

χάριστος, ργ,δῖιι5, σΎΘί]66 ΤΟΐθυΘ 88 
βύπαϊοβιιβ ὃ, 2, 40. 

εὐχείρωτος, 4] ἴδο]]6 ΟΡΡΓΙΙΠΊΙ ροίαϑβί 
ΤΟΣ 20: 7. 5,50. 

εὔχεσθαι, ργοοατὶ. εὐξάμενοι τοῖς θεοῖς 
τὰ ἀγαθὰ 2, 3,1. 

εὐχρηστότερος, ΟΘΟΥΩΙΛΟΘΙΟΥ 8 τιϑ11Π| 5; 

τ» 990. 
εὔχρους, ΟΟΙΟΓΘ ὈΥϑοδίδη8 8,1, 41. 
εὐωχεῖν, ΘΡ]Ο ΘΧΟΙΡΘΙῈ 5, 5. 42. 

ὠχεῖσθαι, ΘΡΟΪΔΙ] 1,3, 6. 4, 5, 7. 
6, 1, το. εὐωχία, Θρ.]ΌΙη 1, 5: 1. 

4; 2, 38. 5: 2» 10. 
ἐφέλκεσθαι, 5101 ΘοΠ ΓΔ ΘΓ 8, 4, 22. 
ἐφεξῆς, ἀδἸποορ5 4, 6, 4. 
ἐφέπεσθαι, ἸῃΒ66 11, ῬΓΟΧΙΠΊΘ. 5648}, 
..4; 22. 7» 5» 20. Θὺ, 5Ὸς 
ἐφηβᾶν, ΔαοΙοΒοογ 6,1, 12. 
ἑφθὰ, εΕἸἴχᾶ 6, 2, 28. 
ἐφιέναι, ΔαγηΙ[ΕΓ6, ῬΘΥ ΠΗ] [ΕΥΘ 1,1, 2. 

Ἴ. 2,11; 5.34. ἐφίεσθαί τινος, ἃρ- 
ῬΟΘΙΘΙ͂ΘῚ, 2; 2 Ὁ 55 13. ἐ» 3, 10 θίο. 

ἐφίππιος, θα ΘΒΙΟΥ 8, 5,6. 
ἔφιππος, ΡΓῸ εὔιππος, 8] ἃ. 25 τι 
ἐφιστάναι τὸ ϑηβητουμα, Δρτηθη 580- 

Βἰβίθι 06 16 4. 2, 18. ὈΓΘΘἤοοΥ ύ, 
τ 22: 

ἐφοδεύειν, ΟὈἾΓΘ Βαίγαριαβ ΧΓουτὰ 1η- 
ΒΡΙΟΙΘ Πα ΔΥτη οαιιβὰ 8, 6, τό. ἔφο- 
δος, ΟΙΤ ΟΌΣΤΟΥ, ἐφοδεύων 1014. 

ἐφορᾶν, ῬΥΟΒΡΊΟΘΙΕ ύ, 3, 5. ΘΟΠΒΡΙΟΘΓΘ 
ἘΠ 2: δ'ὸ. ὁ; 3: 27. ᾿ΠΒΡΊΘΘΕΘ 5; 9» 4- 

8» 3: 89. 
ἔχειν πλέον, ΤΩΘ]]ΟΥῚ 6586 ΘΟΠΟΙΠΟΠΘ 

1, 6, 26, 27. μεῖον, τηϊηπ5 ῥγοοθ 
αὐδτη ΡΔΓ ογαΐ ΔοοθρΊβ86 ἴῃ αἰἰν]- 
ΒΙΟΩΘ 7, 5» 35. τι, ΤΌΠ) [ἈΠῚ1]]Δ ΘΠ 
ΔΌΧΙΒ86 4,1, 20. ἔχειν, ΠΟ νϑηίογα 
ὅ, 2, 38. ἴῃ τη ΔΓ ΟΪΟ ΠΑΌΘΙΘ 1, 
5».4- τὸ μέσον, ἴῃ ἸΠ6 610 6586 ἂρ- 
ΤῊΪΠ6 4; 2, 27. ἔχειν Συρίαν, ΑΒ8γ- 

» 
εἰ" 

ΙΝΌΕΧ σἈ Οὔ. 

τα. ᾿Ἰηοοΐοιθ, 8... .3.. 24“ 4, 2... 
ἔχειν ἀμφί τι, οὐσσιιραίτμη 6856 ἴῃ 16 
Πα α, ΟΡ Θγᾶπὶ ἀἀγ6 8, 1,12. ἀμφὶ 
ἑαυτὸν 5.1, 320. ΘΟΓΙΡΙΙΒ ἀρ ον, αἴ 

7» 5» 42. σχολὴν Ἶ, 5, 42, ἔχω 
χρῆσθαι, Ροββαχη π01} 1 " ΗΕ ἯΣ 
4. 7- οὐκ ἔχω ὅ τι χρὴ λέξας, ΏΟΠ 
Ὠάθ60 480 ἀϊςάτη 1, 4,.24. - οὐκ 
ἔχω τί μεῖζον εἴπω 6, τ, 48. ἔχειν 
ἀθύμως, ὕἰγλθγα 2, 3, 6. ὁ χειν ἀσφα- 
λῶς, αὔτη 6556 4,1, τ6. ἔχειν ἐπι- 
φθόνως πρὸς ἀλλήλους, 510] Ἰην ] Θὰ 

“Ἰην 616 ὃ, 2, 28, ὥσπερ εἶχε, 4 8}15 
ΕἸδῖ, 5776 ἸΟΥΩ 5,1, Ἴ. ὥσπερ εἶχεν 
ἑστηκὼς, αὖ Βἰαραί, Βἴδη8. 7, 1,11. 
ἔχων ἐνθένδε ἔρχομαι, Ὠϊη6 τηθομ 
ἄπο, 6, το. ἔχων φέρω, αἴξοτο 2, 
4.21. ἔχων πορεύσομαι τοὺς ἱππέας, 
σατὴ Θαυϊίαῖα ΡΓΟΙΠΟΙΒΟΔΙ 2, 4, 24. 
ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν, σοΟρδΥΘ 2, 3, 2. 
ἔχειν τὴν δίκην, ΡΟΘΠδΙη ἸΠΘΓ6 7, 2, 
24. ἔχειν τάξιν, Ἰοοσῦπι ΟὈ ΠΟΤῈ ἴῃ 
8016 6, 3, 35. ἔχειν τοὺς ἱππέας πρώ- 
τους, ΡΥ͂ΤΩΟ Ἰοςο Θαυϊίεβ ΘΟΠΒΕ πιο γ 
ύ, 3, 2. ἔχειν τοὺς πολεμίους τῆς εἰς 
τὸ πρόσθεν προόδου, ᾿ιοδίε8. ᾿ἰπηρε- 
αἴγθ 0 τηϊηιι8 ἸΟηρΊα8. Ῥτορτοαὶ- 
ΔΗΛ 7.1, 26. 1Π Τῆδητι ΤΟ ΠΘΙΒ 4, 
3. 9. ΘΟΙΠΡΓΘΏΒΠΘΙΘ, ΟΔΡΘΙΘ 2,1, 
30. ἔχειν δεινὸν, ῬΟΙΙΟΌ] ΤΩ. ΘΧΟΙΡΕΓΘ 
45 2.1. ἔχεσθαι, ΘΟΥΤΙΡῚ 4, 2,9 26: 
ἐὰν γὰρ κρατηθῇ, καὶ αὐτὸς ὁ ἁρπά- 
ζων ἔχεται. ΟὐΟΟαρδίμΠ) 6586. ἢ, 8» 
24. 7» 2, 4, 5. 3» 2» 10. ἐχόμενοι 
τούτων ἐν κύκλῳ, 4] 1108 ΟΡΥΟΧΊΠΙΘ 
οἰγουμηἀαθδηΐ 8, 5, 8. ἐχόμενοι ὅτι 
μάλιστα τῶν ἀμμόνων ἕπεσθαι, χυᾶπι 
ΡΙΌΧΙΓΠΠΒ 5660] ΘὈΥΓΙΙΒ 7.1, 9. 

ἐχθὲς νε] χθὲς, ΠΘΥῚΪ 6, 3, 11. 7, 5» 423. 

53. 
ἐχθρὸς θεοῖς, (1118 Ἰην]815 5» 4» 35. 
ἐχυρὸς, Τὰ ηΐι15 2, 4. 13, 17. 
ἕως, Δυϊογα. πρὸς ἕω, 5016Π1Ὶ ΟΥΘὨΐδηῚ 

ΘΥΒΊΙΒΙῚ, 1, 5- 2; 3, 22. 
ἕωθεν, ἃ τασίυϊίπο, [ΘΙΊΡΟΙΘ 1, 6, 406. 

7: 8» 43. 
ἕως, ἀοπες 1, 8» 1.11. απδτηαϊα Ἰουῶς 

22; 5.06. ἕως ἂν τ.6,1ο. ἕωσπερ 

7» 5» 39: 

ζεύγη, 641] Ππρά]65, οασταϊ απο] ὃ, 
8, 25. ζεῦγος βοῶν, Ἰαριιπι Ὀοιπὶ 
6, 1, 52: δ4. 5 ᾿ ᾿ 

ζηλοῦν, δ] 7] ἢ), 2,12. ΒΑΙΏΪΥΆΥῚ 4, 
3, 17. τινά τινος, [6] σοι Δ] 6 6 Οὐ 
ὃ, Ὧ. 25: ᾿ ἣ 

ζημία, ἀατηπιιῃῃ, Ἰδοῦγα ὈΟΠΪ 2, 2, 12. 
ἀμ 18 ; 

ζημιοῦν, ἩΟΘΘΙ6, (πη τι) ΠΟΥ 3,1, 
230. θανάτῳ, τοτύρ τυ] αν ύ, 4, 27. 
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δαπάνῃ τῆς κοινωνίας 2, 2, 25. ζημι- 
οὔσθαι μεγάλα, ΒΡ] ατὶτητι πὶ 510] ἀἀτη- 
Ὠΐ αἴδιγο 9,1, τύ. 

ζῆν, τὰ ἔργα, αἰ γοϑιι5 οἷαγὶδ, ψί αὖ 
οηιῖδιι5 οοσηοϑδοιί" οἱ 7μαϊσαη έν" 

8, 7. 23. 
ζύγαστρον, ΑΓΟδ ἸΙρηθᾶ 7, 3,1. 
ζυγὸν, Ἰαρτιπ 6, 2, 32. ζυγὰ ἐπιτιθέναι 

τοῦ μὴ ὑβρίσαι; αρα ᾿ρΡΟΠΟ 16, Π6 
ἸΠΒΟ]ΘῊΒ δχϑιβίαΐϊ, 3,1, 27. 

ἦ, ὨΠΠῚ 1, 4, 10, 27. ΡΣ, Στ. 
8, 3: 40. ἢ οὐκ τ, ὭΤΥ τὃ. ἢ καὶ 1, 

3.6. 3, 3, 51. 6, 3, το. ἤπου, ηἱ- 
ΓΑ ΓΤ, ΠΊΪΓΠῚ ΠΙ, Βαια ἀπ 16 2,2, 
ἘΠ 5.2. 8τ' ἡ, δουῖϊδ᾽ 5. 4.1: ἢ 
μὴν, ἴῃ 7γαηαῖο αὐτὰ Ἰηΐ. ᾿γδ88. ύ, 1, 
3: 2,30. τοί ξιμξιγὶ 4, 2, ὃ. 6, 2, 23. 

ἣ τυοἱ ἧπερ, ααοιπο60 2. 6. σ᾽, Ὁ, Ὁ: 
4515. 3» 3»31. Ρυϑοβά. οὕτω ὃ, 23. ὃ. 
8 Ὑ15 Ὁ; ἢ; 2. 56..3, 16: 7.1» 8. ϑ; 
9; 9. 4υὰ ΒΕΓ [60 791, 21. ἡ---ταύτῃ 
ὉΠ: 5. ἢ ἄριστον, αὐδτη ΟΡ πη 2, 
4. 32. .5. 82. ἣ ἂν δύνωμαι τά- 
χιστα Ἶ.1, 9. 

ἡβᾶν, Ἰανθπθιῆ 6586.2, 7. 6. 
ἡγεῖσθαι, ἀτιοογθ, νἱδπὴ Τ]ΠΟΠΒΕΓΑΓΘ 4; 

5. 128. 7.1, 6. ΡγδΡΟΘάΘΓΘ, ἴῃ ὈΓΙΩΟ 
6886 ΔΡΤΎΠΪΠΘ 2, 2, 9. 2, 2, ὃ. τινὸς, 
Δ]1οα] ν]ὰΠΊ ΤΠ ΟΠ ΒίΓΑΓΘ 4, 5.11. ἡγεῖ- 
σθαί τινι τὴν ὁδὸν, ΤΌ] Π617158 6586 α- 
ΟΟΙῚ Δ]1οὰϊ 2, 4. 27: ΘΕ ἘΣ, 8. 
4, 2,14. ἡγεῖσθαι τῷ πεζῷ, ρῥτεροο- 
ἄ6γ6 ΟὉΠῚ ΡΘαΙΠθιι5 7,1, 8. ἡγεῖσθαι 
πρὸς τοὺς πολεμίους. 5108 ἀΟΘΓΘ 
ΟΟηΐγδ, Ποβίββ 1, 4, 22. ἡγεῖσθαί 
τινος. ῬΓΌΘΘΒΒ6. Δ]10111 1,1, 4. ύ,1, 
εἰν 8: ῷ» τό, 17: 

ἐὐεμθεϊεοὶ πρὸς τὰ πονηρὰ, αυὶϊ ρο8- 
Βαηΐ 8]105 84 506]θγὰ ἱπΠΊ106]]6 16 οἵ 
ΡΘΓΔΌΘΟΓΘ ΠΣ ὩΣ ΠΣ 

ἡγεμὼν, ἀαχ νἱδθ 2, 4, 22, 27. 30. 23; 
2). .20.. ἀυχ ΘΧΘΓΟΊΤΤΙΒ τ. το. 
ἡγεμὼν καὶ στρατηγὸς, 5:11 Π1118 ἄτιχ 
6, 2,9. Ζεὺς, ἴῃ ἴεΒβοσα 2, 2, 5ὃ. 
7.1, το. ἡγεμόνες τοῦ ζῆν ἡδέως, 1Δ- 
ὈοΟΙ65, φυὲὶ αὐ υἱέω ϑβιανϊέαξοι, αἰ- 
Οὐ 1, Ρ. 12. 

ἥδεσθαι, Ἰοοῦδυῖ 5», 8,3 ὩΠς ν Θὼ. ΑΣ Σ13Ε 
ἡδόμενοι, ορρ. ἄκοντες, 8. 3: 15. 
ἥδομαι συνὼν τούτῳ, ἀο]θοεΐου ο)ὰ8 

σΟΠΒΙΘΕΙΔΙΠ6. 2, 2, 28. ἥδομαι εὖ 
ποιῶν, ἸΘη5 Ὀαπϑίδοϊο 5. 1, 27. 

ἡδέως, ΠΌΘΗΓΘΥ, 51ΠῸ6 τοστιἑιαῖπο ἘΜ. 
14. ἐσθίειν καὶ πίνειν, Β1Π6 [Δ 5 1610 
Β: 5. Τὶ 

ἤδη, Ἰάγὴ, πῦπο 4.1, 4. (πὶ 7, 5» 52. 
ἤδη νυνὶ 6, 1, 40. ἤδη τηνικαῦτα, 
[ὩΠΔ1, 6, 26. 

ἡδομένως, Ἰ1ΠοηΐοΥ 8, 4,0. 
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ἡδονὴ, ϑυιαν!αβ, νοΪαρύαβ 8, 2, 24. 
ἡδυπάθεια, νὶϊα γη0}}18. 7.» 59 74. 
ἡδυπαθεῖν ΜΡ ΉΡΟΝ, νὴ. ΤῊ0}}1 48- 

ΘΆΘΙΙΒ 1, 5.1. 
ἡδὺς φαγεῖν, ΘΒ11 Β11ΩΥ]Β.1, 2,11. 
ἥκιστα. οὐχ ἥκιστα, ΠΟ ΤὨΪΠΙΠ11ΠῚ 7» 

ἂν το; 
ἥκειν, νΘηΪ586. ἥκω ἄγων, αἀάτοο 4. 

1,10. φέρων, αἰξετο 2,2,09. δεόμενος, 
νδηῖο ΤΟρσδίμπ) 3, 2, 17. ἥξει τὸ 
δεινὸν εἰς Πέρσας, ΟαἸδτηϊζαβ. 6 Τ6- 
ἀπηάδθιϊ δα ᾿ρ805 Ῥθῦβαβ 2, 1, ὃ. 
ΤΠ. κων, ΤΑΙΒΞῚΒ 4, 5» 59: 
ἡ ὑστεραία ἧκε ὃ, 3,0. 

ἠλίθιος, 500]14 18, [αι 1, 4, 12. 5. 

5. Μὴ: 
ἐς δοίαβ ΠοιηΙηἶθ 1, 2, ὅ; ύ, 24 

στρατιωτικὴ 6, 2, 27. 
ἡλικιώτης, δο]114}15. 1, 4.1 
ἧλιξ, δα 18}18. 1, 3, 15; 4: 4. 
ἥλιος, δοβ 8 Ὁ 115 10; 25. 
ἡμερινὸς ἄγγελος, Ἡυποῖ8 ΑἸ ΓΏΤΙ5, 

ἡμεροδρόμος 8, 6, τ8. 
ἥμερα, 55. κρέα, ΘΆΥΠ65 ΔΠΙΠΠΔ]Ί τὴ 40-- 

ΤΩΘΘ ΙΘΟΤΏΆΙΩ 1, 2, ὅ. 
ἡμέτερος, ἴῃ ποϑίγα ρμοΐθϑβίαίθ 51{118 2, 
8, Ἅ, 5: ἴδ. 

ἥμισυς, αἰτη! 18 1, 2, 9. 
ἡμιτελὴς, ΒοΙαΙ ρΟΓΓΘοΙ 8, ἢ. 6. ποηά τη 

Ροιβοί5, ΟΡ}. τελέως ἀγαθὸς, 3, 3, 
48. ἡμιτελὲς καταλείπειν ὃ, 1, 3. 

ἣν--- θᾶττον, Βιπηυ]αΐαιιθ, 564. ὡς τά- 
χιστα 3: 3. 20. 

ἡνίκα, ο ΟἸΠῚ, αυδηᾶο Ὦ, 2, 7. 4. 4.1 
ἡνίκ᾽ ἂν Ι, 2,), 4. 

ἡνιοχεῖσθαι, ΠΑ ΘΏ18 ΓΘΡῚ 6,1, 20. 
ἠπητὴς, ΒΑΥΙΟΥ, 64] Βαγοὶῦ νοβίθιῃ ἰὰ- 

σογδίδιη 1, 6, τύ. 
Ἥρα, μὰ εἰ τ ἘΠ ΓΕΡῸ, Ἱ, 4. 12... ὃ. ἢ, 

12. 
ἠρέμα, αυϊοίθ 1, 4, 10. ΡΙΔο146, Ρεάο- 

(Θη{1Π| 7. 1; 8, ἠρεμεστέρως ἔχειν 
Ρδοδίϊοτα 6888 23, 1, 30. 

ἥρωες, ΠδΕΟΟΒ᾽ 2, Ἱ, 1. 3. δὲ. 21... 8, 

3; 24. 
ἡσυχία, 4165, ἔχειν ΤΠ. 185. 
ἥσυχος παρελαύνων Ἰδηΐθ ἘΝ Πῶς 

ἡσυχαιτέρα φωνὴ, νοΧ ΒΘαΔ[!0Γ, το- 
ΤΩΪΒΒΙΟΥ 1, 4; 4. 

ἡσύχως τ κρεϑεσθαν Ροαοδίθηϊ πη μεῖ- 
δ 6ΥΘ 5» 3» 59: 

ἤτοι---ἢ ααν---αΐ 4, 5, 22. 
ἧττα, οἶδα 65 3»1» 20. 
ἡττᾶσθαι τοῦ ἀγρυπνεῖν, ΠΟ ΡΟδδΘ 

ἔευτα ν]ρῚ 1881. 5,11. αἰσχροῦ, ἢδ- 
ΒΕ ΘΟΏΥΙΠΟΙ ό, 3.15. 

ἥττων τοῦ οἴνου, νίπο ἀεδάϊαβ, ὈΠΡαχ 
8, 8, 12. ἥττονες, ῬΔΙΧΟΙΟΥΘΕ 4,1, 
τὸ. 
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θᾶκος, 566168 8, 7, 10. 
θάλπεσθαι τοῦ θέρους, ΟΔ]ΟΥΒ τηο- 

Ἰοβίϊδιη θϑίδίθ ρεγειροῦθ 5.1, 11. 
θάλπος, εοϑίτιβ 6, 2, 20. 
θαμὰ, [τοααρηΐει 8, ὃ, 12. 
θαμίζειν ἐπί τινα, νΘῃμ αν δα 7, 3» 2 
θάνατος, ΟΌ6(65 7; 2, 22. 
θανατοῦσθαι, τηογῖα τητ]08}} 7, 5» 21- 
θαρραλέως, ἴΟΓΕΓΟΡ 2, 2, 22. 
θαρρεῖν, ἴον 6586 ΔΗΙΠΠΟ 2, 23, 230. 

θάρρει 518 ὈΟΠΟῸ ΔΠΙΠῚΟ 5, 4; 86. 
Οἰμν, ἐηῆη. ἀπάθγο ὃ, ὃ, 6. θαρρεῖν 
τι, 81 τ] ΠΟῚ ΤΟ[ΟΥΤΠΙ ΔΓ, ΟὉ 8}1- 
αυ]α 6886 θΟΠΟ ΔΗΪΠΊΟῚΙ, 5914: ύ, 25. 
δ, 5» 22. τι!ὰ, ΔΙ] 6 ΠῚ ΠΟῊ ΓΟΐοΥ- 
ΤΠ ΘΕ 16, 5; Π: 42. 

θάρρος, Πάποῖα, σοπἢαθηΐϊα 2, 3, 50. 
θαρρύνειν, Βάπποίαπι ἸΠ}]ΟΘΓα, ὈΟΠῸ ἃ- 

ὨΪΠ]Ο 6886 θεν δ: ὩΣ ΑΠ])- Ὁ... 2: 
θᾶττον. δὴ ταχύς. 

θαῦμα, ταϊγαστ] τη, τα]γ 8 0116 φα! ἀἀ πὴ 

ΤΕΥ 
θαυμάζειν. ΔΑΤΗΙΓΑΙΙ, 1Ὲ6ΠΔ Πονδῖη οἵ 

ῬΓΘΟΙΘΥ ΟΡ ΠΙΟΠΘΠῚ γ]Θγα 4, 2, 28. 
ΤΠ ΠΙ ΘΘΘΙΘ. 5: 1: ὥς, Π0 12. 12. 
ΠΗΪΓΑΙῚ 7.1, 0 

θαυμαστὸς, τηϊΓ 1118, ΑΒΓ ιιΒ. 2,1, 

13. 8» 3: 47: 
θέα, Βροοίαϊ!ο 1, 4: 24. 8,1, 42. 
θέαμα, Βροοϊδοι]αμη 6, 4. 11. 
θεᾶσθαι, ϑρθοοίαγθ, 1, 6, 18. 2, 2. 28. 

τὰ ἑαυτῶν κακὰ θεᾶσθαι 5. 4, 21. 
θεῖος, νυ ΠΟΙ} 115. 1, 4, 5. 7. 
θείως πως, αν! ηἸπ8, οαθὰ ααοάδηη 

151Ὰ}} 2. 1: 
θεμελιοῦν, ἰππἀαπηθηΐαπη Ἰδοθγθ 7. 

ἜΣΕΙ. 
θέμις, [5 1. 6, 6. 

θεὸς, ἄθιι8. σὺν θεοῖς 6, 2, 14. σὺν 
τοῖς θεοῖς 4. 1,11. 5» 5»10. 

θεοσεβὴς, Ῥὶτι8 8, 1, 25. ΡΙ6, ἀθιχηῃ ὁ0- 
Ἰ6η6] οσαιι88 2, 3, 58. 

θεοφιλὴς, 460 οσᾶτ8 4,1, 6. 
θεραπεία, ΟὈΒΘαυῖατη 5» ὃ» 20: θερα- 

πείαν καὶ κτήματα παρὰ ἀκόντων 
ἔχειν Ἰην 115. ΟΡα5. οὖ βϑυνη!αιη 6χ- 
[ΟΥ̓ΒΙ556 7; 5, 77. ἡ θεραπεία 5, 5. 6. 
σοτηϊίδίιι8, οἐ θεραπεία ἱππικὴ 4,06,1. 
οοτηϊΐαῖτιβ Θααθϑί58. 1106 ΓΆ]108, 
Βα] ἢ ΒΘΥΝΙΘΠΠῚ 4] [6.18 ΟΟΙη- 
Τη0618 ὃ, 2, 14. 

θεραπεύειν, ΠΟ]ΘΙῸ, ΡΆΓΘΥΘ ΘΕ 860... 8, 
8. 23. θεραπεύειν τὰς 1 “1: ΠΟΠῚ- 
ΡΆΓΕΓΘ Ἰὴ 8110 ΤΟρΊΡ6, 8, 1, 6 οἴο. 
τοὺς θεοὺς, σ0]6γ6 4605 ὃ, 1,24. 88- 
ΠΔΓΘ 2, 2, 12. ΟὈΤΆΓΘ, μΐ κύνας 5, 5» 
28. ΘΟ]6γθ, ΟΌΒΘΙν Αγ, τὴν γυναῖκα 
ΒΒ... ἢ.» ἢ» Πὼὺ ἴδ, τὴν, ἡδονὴν, 
᾿Π 6] Ό]ρῸ 18 5, 5. 41. 

θεράπευμα, ου]ΐαγα 5, 5» 28. 

ΙΝΌΕΧ σἈ Οὔ. 

θεραπευτῆρες περὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα, 
ΘΟΓΡΟΓΙῚΒ 581 Οἰιδίοα 8, φμὶ οἶϑος ρα- 
γαΉΐ, ἰθοίοδ δίδγημηΐ, οἷο. ἢ, 5. 65. 
ϑερα τ ξιξολς Ι, 8, 7: 

θεράποντες περὶ τὰ ἐπιτήδεια, αι] ἴῃ 
ΟἾὈ15 ῬᾶγδΠα18 βιιηῦ οσσαραίὶ 8, 5, 6. 
θεράπων, ΒΕΥΨᾺΒ 3,1, 16. 

θεσμοὶ τῶν θεῶν, ἸερῈ5 αἰνίμθθ ι, δ: .6 
θεωρεῖν, ΒΡΘοίΆΓΘ 4, 3, 3. 
θήγειν τὰς ψυχὰς, ΔΪΠπΊ08. ΔΟίΕΓΕ οἵ 

ΘΧΟΙίΑΓΘ, ΔΙΔΟΥΊΟΓΘΒ [ΟΥ ΠΟΤ Βα 6 τϑαᾶ- 
ΘΙΘ 1,. 2. 1ὸ; ύ, 41. 2. 1, 1. ΖΘ. 
τὸ ΣῊ Σ τινος 2.1. 12. 

θήκη, ΒΘΡ.]οΓ τ 7, 3. 5. 
θὴρ, Ὀ6]18, ἔεγα 4; 6, 4. 
θηρᾶν τινα ἀγαθοῖς ὙΡΕΣ καὶ ἔργοις, 

Ἰδιιἀα πο οὐ Ὀθποϑίδοιθη 0 ἈΠΊΟ τα 
8]Ἰου) 8 σαρ(αγ 2, 4, 10. ΘΆΡΘΓΘ 22. 

θήρεια κρέα, ΟΆΥΏ6Β ἔδγανιτι ἸΣΉΩΣ ὦ; 
θηρεύειν, ΘΆΡΕΓΘ 8, 2, 2. 
θηριῶδες, ΒΕΙΠαἰπυτη δ, 2» ἜΝ 
θησαυρίζειν, ΥθΘοΟ ΕΓ ὃ, 2, 24. 
θιγγάνειν, ᾿ΔΏΡΘΙΘ 1, 5. ΕΒ. 8. 1. ἴδ- 

0: 4:0: 
θνήσκειν ὑπό τινος, ἸῃςοΥΠΟΪ 4, 6, 2. 
θοίνη, Θρα]ατη 4: 2, 29. 
θορυβεῖσθαι, τυπτατ]ττιαγ], ορρ. εὐτάκτως 

καὶ σιωπῇ ἰέναι ἢ), 3, 55- 
θράσος, ἰθτηογιῖαθ 1, 4, 38. θρασύτης 
ΡΤ 

θροῦς, Υυτηοῦ, ἔδτηᾶ 6, 1, 27. 
θρυπτικὸς, ἀο]1σαίτι5, (416116115. π]01}1{16]- 

4ὰθ ἀδαϊίιβ ὃ, ὃ, 15. 
θρύψις, τηο]}1{165 101α. τό. 
θύεσθαι, βαογιῆσαγο, ργορνῖθ αἰοὶξμν αἷθ 

60, φινὶ 7εδοί βξαοογαοίθηιν θύειν, υἱὸ- 
ξηναδι τηαοίαγε, ὦ, ἃ. 1Ον 8. 1.5: 
4:1. 

θυμοῦσθαι, ἸγΆΒΟ] 5, 5. 11- 
θύραι, αἰγϊατη ΤΘΡΊΘΒ, 1, 3. 2. 3» 3» 12 

οἷς. 51η6 ΔΙ ΊΟΙ]Ο 2, 2. 21. 4; 5» 9. 
8:1. 34.) Ὁ; Ἰοὲ 

θυρωρὸς, Ἰδῃϊίοῦ 8, 8, 20. 
θωρακίζειν, Ἰογϊοᾶγο. τοὺς ἡνιόχους ἐ- 

θωράκισε πάντα πλὴν τῶν ὀφθαλμῶν 
ό,1, 29ς. θωρακίσασθαι, Ἰουγὶοαν} 2, 
3, 27. ἵπποι τεθωρακισμένοι ὦ, 1. 
50. 

ἰατρὸς, τηθΠ]ο118, ἰατρικὴ τέχνη, ΔΥ5 Πη6- 
αἸοὰ 1, ὅ,τ. 3, 2, 12. 

ἴδια χρήματα, ΡΘοιηἶδ5 πηθδ 2, 4; 9. 
ἰδιωτεύειν, 51Π6 ἸπΊρ6 110. 6888 8]]ΔΓΊΙΠῚ 

σϑηθππη δαθοηθθ τηϊητι8 ΠΟΌΙ]ΘΙΩ 
6886, 09}. προτετιμῆσθαι, εἰ Ῥεγϑῖα 
πο αδηι, ἐηυ 0 6710 45ϊωώ ροΐϊέα, ὃ, Ἴ, ἢ. 

ἰδιώτης, ΠοΙηο ρυϊνδίιιβ, ορρ. ἔθνος οἱ 
πόλις, 1. ὅ» 48. ὃ. τὰν 25. 1Ώ}168 
προ αύτο Ι, ὅν» 25. Ὁ. 1 Ζ ι 
ΤΟ 2ΠΣ ἐδ να ὡς ἀγωνίζεσθαι 
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πρὸς ἡμᾶς, ἰΐα τυᾶθ5, αὐ ΠΟΙ Βοιιη 
ὈΘΥΓΠΊΘΗ ἸΠΊΓΘ ὨΘη]ΠΙΘΔηΐ 1, 5, 11. 
ἰδιῶται κατὰ τοὺς πόνους, κατὰ τὸν 
ὕπνον, αἱ ΟἿ ἱπουῦδμι Δ ο 65, νἱὶ- 
Β᾽]148. ἔστ ἡθααθαηΐ 114. 

ἰέναι εἰς τὴν πολεμίαν, ἰγγιιπρορα ἴῃ 
ἉΡΤΊΠΠῚ ΠΟΒΕΤΩ 3, 3,14. πρὸς Βα- 
βυλῶνα ", 3, 5-. κινδυνεύσοντας ἰέ- 
ναι 5. 5» 21. ἰόντα ἀριστᾶν, ΔΌΪΓΘ οἱ 
5» 4, 22. ἴθι δὴ, ἀρθάτιπ) 3,1, 32. 
λαβὼν δὴ ἴθι, 4, τ, 21. 

ἱέναι τῇ βώλῳ, ρ]Θθδπη 7δοογα 8, 5, 28. 
ἵεσθαι ἐπὶ τἀναγκαῖα 1, ύ, 56. 4.1, 

, 17. ἢ» 3» 15. 
ἱερὰ, ΜΟΙ Τη86 8, 3, 324. ΘΟχία 1, ό, 2. 
- 93» 2; 8» 4: 8, ἢ» 8- ν᾿ 
ἱερεῖα, ΨΙΟΙΠηΦ8 8, 7, 3. ΔΗ]Π18|18 δα 

τηδούδ 1 1Π 810 ΠΟΙΊΪΠΙΙΠῚ 1, 
ἐτπ γα δ νι - 

ἱκανὸς ὠφελεῖν, χα] ροΐοδί ργοάθβ88 1, 
4. 25. πεῖσαι 1, 4. 12. ἱκανὸν εἶναι 

πρός τινας, ῬΆΥΘΠῚ 6586, ΓΘΒΙ βίο 6 
ΡΟΒΒ86 6, 3, 22. 7, 5, 66. ἱκανός τι, 
ΓΕὶ ἔβγθῃ δ ῬΆΓ 1, 5,9 11. τὴν ἰατρι- 
κὴν τέχνην, ἈΓΓΒ ΤηΘ 1686 ΡΘΥΪΓΌΒ 1, 
ό, τ5. ἱππεῖς, Θατιϊζ65. ρϑυ!, ὈΟηΪ 4- 
3,14. φύλακες, ργδοΒΙἀἸπτη Ἰοοο ἰπ- 
ΘπᾺ0 ΡΆΓ 3, 3:1. 7» 8: ύ9. ἀγωνι- 
στῆς, 1, 5. 11. ἱκανὸν ἔργον, 5αΐ 
ΓΩΔΡΉΠΠ ΟΡΊΒ 1, 6, 7. ἱκανὰ ὡς 
δειπνῆσαι 5, 2. 5. ἱκανῶς 2,1, 21. 
δ 5.1 25.1ἰϑειός τι. 

ἱκετεύειν, ΟὈΒΘΟΓΆΓΘ, ΤηΔἤΟΥ ΠῚ ἴῃ πιο- 
ἀπ ΟΥ̓́ΔΙ 1, 4, [Ο. σμην ἑηῇη. 4,6, 

9. 8, 3,7. τι 
ἱλάσκεσθαι, 5101 γε ἀεγα ργορ᾽ππη 5, 

8. 22. ἵλεως, ΡῥτΙΟρΡΙ 5, πο 86- 
ΨΘΙΒΊΙΒ, αἷ6 [)60. 1. 6, 2, 2. 

ἱππάριον, Θ].]1181, 4, 10. 
ἵππαρχος, δααϊξαία! ργοοίβοξιιβ 7, 1, 2. 

Θιδι,.58. 
ἱππάσιμα χωρία, Ἰοοα δαυϊξαϊαϊ Ἰάοηθα 

1. 4, 14. 
ἱππεία, γ68 Θατ ΒύὙ18, 818. Θα]αϊ Δ η 4] 8, 

8,10. 
ἱππικὴ, ἰάθιη 8, 3, 25. ἱππικὸς, 64ὰ!- 

[Δ 06] ῬΟΥΙΓῈ5. 5,1, τό. 
ἱπποκένταυρος, ΟΘὨΓΔΙΙΓΕΒ 4, 3, 18, 10, 

22. 
ἱπποκόμος, δατ180 4, 5» 55- 
ἱπποκρατία, νἹΟίΟΥΪΒ, ΘΩ]ΠΙΘΒΙΓΙΒ 1, 4, 24. 
ἱππομαχεῖν, Δ νο Βι5 δαιϊτδίατη ραρ- 

ΠΔΥΘ ύ, 4, 18. ἱππομαχοῦντας νικᾶν, 
δα. Θβ τ! ΡΡΌΘ]Ο νἹοίογιατη Δα] βοὶ 
1, 6, 6. 

ἵπποι, Θαυϊῖε8 3, 3, 23, 65. 5. 4,9. ἡ 
ἵππος, ΘαυἸδαΐτι5 4, 6, 2. 5, 4; 3. 

ἱππότης, Θα1165 1, 4, 18. 8, 8, 20. 
ἱπποτοξόται, ΒΔ ρῚ {801} Θα 065 π᾿, 3, 24. 
ἱπποφορβὸς, δα θοΟΥΠΠῚ Ραβίου 1,1, 2. 

ἱππὼν, Θ΄ ΠΙΟΡΙ ϑίαιο 8, 6, 17. 
ἰσηγορία, τΦητια]6 1058 αἰςθηὶ 1, 2, 

1ο. 
ἰσομοιρεῖν, Ῥᾶγ(65 04 118165 ΟΠ ΒΘΠΕΪ 2, 

2.17; 3. 5. ἰσομοιρία 2, 2, 21. ἰσό- 
μοιρον ποιεῖσθαι 4, 6, 12. 

ἰσόπεδον, Ρ]ΔῊ1165, σΑΤΏΡτι8 Ραίθη8 1, 
ΘΟ, Τ: Ὁ. 13 ἘΦ ΌΙΣ 1: ΤῸ ὲ 

ἴσος, 66 118118, ῬΔΥ, αἷ6 ἩΜΗΊΘΥΟ, ἢ, 2,1. 
ἴσοι, 11418Π|, 6] αϑ 681 σΟΠαΙΠΟΏΪ8. οἵ 
[ου τ] Π18. 3, 3, 17. ἴσων τυγχά- 
νειν, ῬΟΓΠΟΠ 65. δρα118165. ΔΟΟΙθΘΓΘ 2, 
2, 20. τῶν ἴσων ἡμῖν μετέχειν, ΡΥ] 
ΠΟΌΙΒΟΠΊ 6886 ΠΟΠαΙΠΠΟΠΒ 2, 1, 15. 
7. 2, 28. ἴσον ἔχειν, 6586. 1π|Γ6 ΡΔΙῚ 
1, 3. 18. τινὶ, 2, 3, 5. εἰς τὸ ἴσον καθι- 
στάμενοι ἐμάχεσθε, φασι 1η 661- 
ἰδιηθη ἀοθβοθηθθαίβ 1, 6, 28. ἐκ 
τοῦ ἴσου, Θοὔδιηι Τη060 4110 ΟἸἸΠΠ 1, 
4.12. ἐν ἴσῳ, 8668}} ργϑαᾳ 7, Τ᾽ 4. 
ἐν ἴσῳ τινὶ, ῬΔΥΪ σγτάάτι οὕτη Δ]]αῖιο 
ἥς Ἃς, ὃ. 

ἱστάναι, ἈΡΡΘΠΑΘΓΙΘ 7. 3.1. 8, 2, 21. 
τὴν φάλαγγα, τηθα]δτη 8ΟΊΘΙὴ β᾽βύθυθ 
7.1, 5. στήσας τὸ πρόσωπον, νυΪίπι 
σοηβίδη!! πηοαδβίοσμο, δα βανευῖία- 
ἴδῃ δ Ὠδοιΐατη ἀθοθηΐθια σοΙηρο- 
5100 1, 2, 9. ἵστασθαι, 50 5]δίογο, 
ΠΟΙ Ὁ]ΓΘΥΙΒ ΡΥΟρΡΤΎΘΑΪ 1, 4, 22. τὴν 
πορείαν, ἸΗ ΘΙ ΓΘΥ6 Ἰίου ὃ, 6, 18. 
ἑστήξεται 6, 2, Τῇ. δποΐ. ἐν τα- 
πεινῷ σχήματι ἑστηκυῖα 5: 1: 5. 

ἰσχυρίζεσθαι, σοπίθπ6γ6, ρΥΔνΊΟΥῚ Ὁ] 
ΟΥ̓ΔΙΊΟΏΘ, ΦΙΡΌΙΠΘΗΓΙΒ ΟΘΟΥΤΟΠΟΥΔΓΘ 
3, 1,10. ἰσχυριζόμενος ὑφ᾽ ἵππων 
σίδηρος, ἴεΥΓΆΠη, Ουἱ ν]8 ΤΟΡυγηῖι6 
Δοσοα! Ὁ Δ Θα 15 6, 4, 18. 

ἰσχυρὸς, δΠΙΓη0 ΠγΠΊτι5, [ΟΥ̓ 8. 5. 2, 36. 
ἰσχυρὸς φόβος, τηθίτιβ νΘῃ ΘΙ ΘΉ 8 
8,1, 22. χειμὼν, 5εοναᾶ ΠΙΘΙΠΒ1, ὕ, 
320. ἰσχυρὰ φυγὴ, ἴυρα οἤἶιβα 1, 4, 
22. ἤ. 1. 26. ἰσχυρὰς φυλακὰς ποι- 
εἶσθαι, αἸ]ρ ΘΠ ἸΒΒΊΤΩ6. 510] ΟΆΨΘΓΘῚΙ, 
6, 37. ἰσχυρὸς ἰδεῖν, του ϑίτι5 5ρΡ6- 
Εἰ 2, 3, 5. ἰσχυρὰ παρακελεύεσθαι, 
ΘΥΑνΊΟΥ, ΠΟΥΪΘΡΙ 2, 3. 48. 

ἰσχυρῶς πείθεσθαι, 5ιπαϊοδα ΟὈΐθπι- 
ῬΘΙΆΓΘΊΙ, 2; ὃ. ἐπιμέλεσθαι, 566 ]0 
1,0, 2ο. οὐδ᾽ ἀπολείπεσθαι θέλου- 
σιν 21. τὸ δίκαιον ὁρᾶν ὃ, τ, 26. 
ὅτι ἰσχυρῶς δοκοίη 5.» 3.15. χαρί- 
ζεσθαι, τΑλΧΊΤΛΟΡΘΓΙΘ 6,1, 28. ἀπει- 
λεῖν, ργΑΥΊΕΥ 4, 5;12. ἀπαγγέλλειν 
10. ἥδεσθαι εἰ ἀνιᾶσθαι 8, 5, 44. 
εὐτυχὴς καὶ μέγας, [6]1οἸΒδίτηιι5. οἵ 
ΤΩΔΧΊΠΠΙΙΒ 4, 2, 1Ο. 

ἰσχὺς, ΘΟΥΡΟΙΒ ΤΟΡΌΓ 1, 6, 17. ΘΧΘΙ- 
ΘΒ, 4.10... 5) 3,57. ὅν 1,» 22. 
ν]Β. 3,1,10. 
15 
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καθαιρεῖν, ἀΘΙΔΟ]ΙΓΙ 6, 1, 20. ὁο0η86- 
4] οὖ ΒΌρΡθιασα 4, 23, τό. 

καθαρὰ ἢν πάντα, οταπϊα οΥαηΐ ραγαΐᾶ 
οὐ δχρβϑαϊία 8, 3, 9. καθαρείως ἐγ- 
χεῖν, ΤΠ 46 νἱητιπὶ ἸΠΓΠΘΥΘ 1, 3, 
8. καθαρώτερον τὰ νόμιμα πράττε- 
ται, Ἰηϑύαϊα Τ]Δ]ΟΥη ΒΟΥ ΔΉ 
ΔοσαΓαία8 οἵ ἀρ ηπι5 ὃ, 1, 8. 

καθέζεσθαι, 56 676, ΤΠΟΡΑΥῚ, οαβίγα τη6- 
(ΑΥῚ, οἿ6 οῳφογοϊζι, 4. 5. 41. 5» 3, 25. 
εἰς τὸ μέσον ἢ, 4: 4. 

καθήκει, ἩοΒύ τη οϑύὺ οἰποίατη 8,1, 4. 
τὰ καθήκοντα, ΟἰποΙϊᾶ 1, 2, 5. 

καθῆσθαι, 5εάδτα, α6 οἰϊοδὶδ, 3, 2,14, 
18. καθήμην 5.1, 8. 

καθίζειν, ΠΟἸ]ΟΟΔΓΘ, ΒΘ ΘΓ Πα Ὀ6Γ6 5: 5, 
. 8,4. 3. τὸ στράτευμα, Οδϑίτα 
ΤηΘίδΥ1 1060 ὁ, 1, 22. καθίζειν Ἰῃ 
ὁΟΏΨΙΝΙΟ 8, 4, 2. καθίζειν κλάειν 
κλάοντά τινα 2, 2. 14. 15. 

καθιστάναι εἰς τὴν σκηνὴν, ἀτιοο 6 1ῃ 
1ΔὈΘΥΠΘΟΌΪ.ΠΙ ΡΒ. 5.» 38. ἄλλοις τινὰ 
δικάζειν, σΟΠΒΌ ΙΘΙΘ. 6] 15 αἰσαΐ 
4115. 1, 3, 16. εἰς τὴν βασιλείαν 
καθέστηκε, ΥΟΡῊΟ Ροιι8 οϑύ 5, 2. 
27. καθίστασθαι, 510] ἴλοΘΓΘ 7: 8: 
70. φυλακὰς 5.1, 20. ἐργάτας καὶ 
δασμοφόρους ἢ. 5, 79. τὰ ἑαυτοῦ, 
ΓΕΒ 5188 ΟΥΓΩΙΏΔΙΘ ὃ,1,15. καταστῆ- 
ναι, ἴῃ ΟΓΙΠΘΠ ΤΒΑΙΡῚ 2,1, 27. 

καθορᾶν, ἀΘΒΡΊ(ΘΙΘ 2, 2,10; 3, 31. 
καί. καὶ τίς τ, 3» δ: καὶ τί 2,2. 10. 5: 

4: 35: καὶ τί δή 1, 2, Ιο: 6, τό. καὶ 
πόσος 8, 2, 15- ποίαν καὶ ἧτταν 
λέγεις: 8,1, 10. καὶ δοκοῦμεν Ὃ; Ὦ, 
22. καὶ ἀλη ει τε 4, 2. 5. μεθ᾽ ὧνπερ 
καὶ, 4. ἘΞ ζ)ὲ ὁποσάκις γε καὶ 2. 3» 

22. καὶ γενέσθω ὅ ὃ, τι βούλεται ξ. 

1,9. καὶ δικαίως γε; Ἰάαπθ 7υγθ 2, 
2,14. καὶ πάνυ πολὺ, ἸΔ 6118 ΤΠ Χ]ΠΊ6 
6, 1,41. καὶ πολύς γε 3.1, 23. 6, 3, 
1ο. καὶ ῥᾳδίως 1, 4.11. καὶ πολ γε 
μᾶλλον 1,6, 327. καὶ ταῦτα, ἸΠΡΥΠΙ18 
7: 2; τύ. ἰάζαθ 2, 3, 0. καὶ τοίνυν, 
ἰΐδαπθ τ, 6, 2ο. καὶ ὁ Κῦρος, Ογτ8 
ἸΡΊΗ Ἵ, 25. 5: Κἀκεῖνος 4:1; 28. 
καὶ---καὶ, ΟὈΤΩ---ἰ] 2, 3,1. 2; 4; 
1Ρ- καὶ εἰ----καὶ εἶ, βῖν6---Βῖν6 59» ὃ» 

45. τὰ μὲν καὶ---τὰ δὲ καὶ 7.1, 20. 
καὶ---δὲ, εὐ ργδοίεγθα, 1, 2, 2. καὶ δὴ, 
ΤΡ ΠΕΣ 4.4.11. Ἰασα ν οΥῸ 4, 
3:85 5: καὶ μὲν δὴ, οἵ καὶ μέντοι ν. Ἰῃ μέν. 
καὶ μὴν ἐγὼ, ΟΡΌ ΨΕΓΟῸ 4,6, 14. καὶ μὴν 

θέλω 8,3,27. καὶ μὴν οἶδα 5, 3.10. καὶ 
γὰρ, ΘΘΠΪΠῚ 1, 6, 23. καίτοι, Ἰᾶτην 6 ΓῸ 
Ὥ το δὖ 2. 2.17. καίτοι γε, αἵ 

ΨΟΙΌ 2. 1, 28. Μαύπεῤ, αυδτησαδιη 
ἼΕ..22: 0,1, 32.1,1, 4. κἂν νε] 
5; τον Καν βούληται μαστιγωσάτω 
Ι, 4. 9. Πυδηην1Β 564. ὅμως 2,1, 12. 

ΙΝΌΕΧ ἀμ. 

ΟἸΓΟΙΘΙ 2, 1,06. δα ΒιιπΠηΠη 11 2, 1. 6. 
κἂν μύων, νΕ] οἸαιιθὶ8 Οοι}}}8. 8, 3, 
2: 

καίνειν, ἸΠΓΘΓΗ͂ΘΕΥΘ ἡ Στ: 
καινοποιηταὶ, ἸῃνΘηΓΟΥΘΒ. ΠΟΥ68 ΨΟ]Ὲρ- 

{4115 ὃ, ὃ, τό. 
καινὸς, Ἰπαβἰζαϊαι 3»1, 30. 
καίριος. τὸ ἀεὶ καίριον, αυ]σαμ! ΡτῸ 

ΓΘΙΏΡΟΥΘ ΠΟΥῚ ἀθθογοῖ 4; 2:12. και- 
ρίας πληγῆς ἁμαρτάνειν, ΔΌΘΓΙΓΑΓΕ, 
860 αὖ ΠΟΙ 1ΠῆΡΘΥΘΟΣ να] ητιβ 16- 
[416 5, 4: 5: Καιριωτέρως, ορρογία- 
1118. .4, .5».40: 

καιρὸς, ὕθΙηρι8 ΟΡΡΟΓΓΙΠΙΛΠΊ, 1, 4; ὕ: 
25,3. 255. 40. ὀξύτεροι 8, Βρεῆι 
οὺς μάλιστα καιρὸς ἦν, 566. ἴηΐ, 451, 
11. εἰς καιρὸν 23, Ι, ὃ. ἐν καιρῷ, Ιῃ 
ἰΘΙΊΡΟΥΒ 8, 5, 5. ἐν καιρῷ γενέσθαι 
591; 17. δ᾽ πῇ ὩΘΣ ΔΏΠΟΙ. προϊέναι 

τοῦ καιροῦ, Ἰοπρία8 ααδιῃ ΘΧρϑαὶϊΐ 
ΡΓΟΟΘΌΓΓΕΙΘ ύ, 3, 20. 

κακόβιος, υὔθῃ8 νἹοία (6 ΠῈ] 7, 5, 67. 
κακολογία, τηδ]ο ]ἸσΘΏΌ1ἃ 1, 2, 6. 
κακόνοια, πηδ]Θν Οἰθη 18, ΔΏΪΠ5. Τ]8]15 

ἄρῃ; 88. κακόνους, τηδίθνοϊαβ 8, 291. 
κακοποιεῖν, ἶς 4: κακῶς ποιεῖν ὃ, 8, 14. 
κακὸς πρὸς τοὺς πολεμίους, Ἰσῃαναϑ δα- 

γΘΙΒΒ ΠΟΒίθΒ 2,1, 25. κακοὶ κοινω- 
νοὶ πόνων, ἸσΏΔΝΙ ἰΔΌΟΥΤΙΠῚ 506] 2, 
2. 25. κακοὶ θηρᾶν, Ἰπ6ρΡ61] Δα νϑ- 
ΠΗ 7, 5» 02. κακὰ, Τ68 ΔανοΥϑ88 
29 4,10. κακίονας Ψυχὰς 2.1, 15. 

κακοῦν, ναϑίδγ 6 3,3, 81. τηδ]στη ἸΠἴΘΥΥΘ 
4:3.5-. τὸ ἔργῳ κακοῦσθαι 3,1, 22. 

κακουργεῖν τοὺς ἐναντίους, ὨΟΒ] αδηη- 
ΠῸΠῚ ἸΏΐοΙΓΘ 6, 5. 24. 1,6, 20. 

κακουργίαι, ΤϑϊΟΠ65. Δ]ΓΘΥῚ ΠΟΘΘΏΘΙΙ, 
6, 28. κακοῦργος, ἰαῖγΟ 1, 2. 12. 

κακῶς εἰδέναι, Ῥατατη σομηρογίαπῃ Πᾶ- 
ῬΕΙ͂ 2, 3,18. ποιεῖν, ΡΟΡ ]ΔΙῚ 3, 3» 
1 

καλεῖν, δι σΟΘ ΔΙ γΟΟΔΙΘ 2, 3, 22. ὃ, 
Ἴ: - 

καλινδεῖσθαι ἐν τῷ πειρᾶσθαι, Ἰᾳἀοηί,- 
ἄθιη γϑνοὶνὶ 84 θη πη 1, 4, 5. 

τὰς ον ̓ιΐαγ6 2,2.22. καλλιερεῖσθαι 
ΠΡ (δι: 

καλλωπίζεσθαί τινι, ἀΘΟΟΥ 5101 Φππ ΘΓ 6 
Δ] ατα 8, 8, τὃ, ὅπλοις 7: 4:14. 

καλοκἀγαθία, ῬΓΟθ α5 5.1, 18. Ρεηϊρ- 
ηἰΐα5 8, 4, 34. 

καλὸς, [ΟΥΠΊΟΒΙΙΒΊ1, 2,1. 5»1,9. καλὸν 
χωρίον, ἸΟΟτι8 ΔΙΠΟΒΠΙΒ ὃ, 3, 25. καλὴ 
ἔσται ἡ θήρα, ἴαυβία: γι! γομαίϊο ῷ, 
4. 19. καλὰ τὰ ἱερὰ ἦν, ᾿Πϊαθαΐ, οχίᾶ 
Ρουϊθπαθθδηΐ [δυιβύα 0, 3,1. καλὸς 
σῖτος ὈΟΠΌΓΠη δι πθατο δ δὶ 
κάλλιστος, ῬΥΘΟΒύ ΕΒ πλν8, ἀΠῚ}}18- 
ΒΙγηῈ15 8, 8,1. κάλλιστον εἶναι, ο- 
616, 6588. Ορ(ϊπλθ ΘΟὨΑΙΠΠΟΠΪΒ 5, 4. 
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44. διὰ πάντων τῶν καλῶν ἐληλυθότες 
Ι, 2,15. πειράσομαί σε ἀντιτιμῆσαι 
πᾶσι τοῖς καλοῖς 5, 2, 11. πάντων 
τῶν καλῶν τυγχάνειν, οἸηΠ 8 ΠΟ- 
ΠΟΙΪΌ1Β. ΟΥ̓ΠΑΙῚ 7. 3. 17. τὰ ἐν παισὶ 
νομιζόμενα καλὰ δοκῶ κεκαρπῶσθαι 
8, 7, 6. ἐν καλοῖς κἀγαθοῖς ἐπιτηδεύ- 
μασι ἢ, 5» 86. τὰ καλὰ καὶ τἀγαθὰ 
ἐπιτηδεύοντας 85. τὰ καλὰ καὶ τἀγαθὰ 
ἔργα ὃ, 1, 12. καλὸν, ΠΟΠΕΒ[ΙΠ, 
4αοα Ἰαυαϊ 6501, 5, 7. 5» 5» 26. 

κάλπις, ὈΓΠΔ 5; 2, 7. 
καλῶς ποιεῖν, ὈΘΠΕΙΔΘΘΥΘΙ, 4,13. ἔχειν, 

ΟΡΡοΥ ητιΠΊ 6886. 5, 2. 9. ἴῃ ἴπΐο 
6588 7, 1,16. καλῶς, τἱῖα, 6 ἸοσΊθ 5 
αἰνὶη18 4, 5» 17. τεοῖθ, 6 Ἰβρίθιυιβ 
ΑΙΕΒ.1, 2.1. καλῶς ἔχει τινὶ, ὈΘΠ6 
Βα σοΘα}ῦ ΔΠΟαὶ 7, 5. 84. καλῶς οἰκεῖ- 
σθαι, σοτητηοαθ ὨΔΟΙ ΑΙ 4. 5» 20. 

κάμνειν, ΤΟΥ 0 ἸΔΌΟΤΑΓΒ 1, 6, τό. 
καμπτῆρα ποιεῖσθαι, ἤοχυτῃ ἴδοθγα ἤ; 

γι: 
κάνδυς, νε5.15 ῬΟΥΙΒΙΟδ, Τ, 3». 2. 8, 2. 
ἜΘ: 

κανθήλιος ὄνος, Ἀ51Π1τ|5 Ο]1Γ6]]ΆΥ1115 7, 5. 
ΤῊ: 

κάπηλος, ἸΏΒΌΪΟΥ, σΔρῸ [δ ΘΓΏΔΙΒ 

4: 8: 42. 

κάρδαμον, ἩΔΒΟΓ ΠΙΤΩ 1, 2, 8,11. 
καρπὸς, ἴγιιοῖΒ ῬΘΟΟΤΌΠῚ 1,1, 2. τῶν 

πόνων, ἰτυσίαβ ἸΔΌΟΓΤ, 7, 2; 11. 
καρπὸς τῶν χειρῶν, ΘΟΤΩΤΠΙΒΒΈΓΆ ΓΠξὶ- 
ΠτῚ5 σαπὶ ΟὈϊΟ 6, 4, 2. 

καρποῦσθαί τι, [τυσὔστη ἀ. 6. α{111{8- 
ἐρῖι; ΒΕΕΟΙΒΟΙ ΕΣ ΤϑοΙ, Ὁ. τ. κ5 4. 
ΟΕ πον το. δι Ὁ. 

κάρπωσις, ῬΘΟΓΟΒΡΙΙΟ ἔγαού τη 4, 5. 16. 
καρτερία, ἰο]οΥΑ ΠΏ ἃ 2,1. 41. 2, 3: ὃ. 
καρτερεῖν, ὈΟΙΘΓΆΓΘ, ΤΠ Ο]ΘΒἔτ ΡΘΥΘΓΥΘ 

Ι, 5»1. 2,3» 13. 7» 5» 56, 8ο. καρ- 
τερῷ σπεύδων, Π1ἢ1] (6 οοἸογιαΐθ τϑ- 
τηῖίΐο 3, 2, 5. καρτερῆσαι ὥστε ἀμε- 
λῆσαι συνὼν 6,1. 56. 

καρύκινος, Δῃ ποῦ. δα 8, 2, 2. 
κασᾶς, ἀῃιποΐ. δα ὃ, 5, 6. 
κατὰ οὐτὴ σθηϊΐ. κατά τινος λέγειν, 46 
ὉΠ. ΟἸσΘΓΘ 1, 2.1. ὁ κατὰ γῆς, 
ἴΕΥΓα ΟΟΠΟΙΐτι5 4, 6, 5». κατὰ τῶν 
πέπλων 5.1, 4. Ομ δ(εσι8. κατὰ 
φῶς, Ἰηίογαϊα 5, 3, 25. οἱ κατ᾽ ἐμὲ, 
ΘΘ]ΌΔ]651. 4.14. 46 Ιο(0, πορευό- 
μενοι γίγνονται κατὰ τὴν Μηδικὴν 
8, 5» 17. κατὰ ᾿Αβραδάταν ἐγένετο 
79.1.15. κατὰ τὸ ψῦχος, 1ῃ {Γ]ΡΌΓΘ 
4. 2,29. κατὰ χώραν, 500 αιϊβη 6 
Ἰ00Ὸ 2. ἋΣ δ᾽, Ὁ..8; 76: κατα πόδας 
αἱρεῖν, ΟΟΥΒᾺ ΟΔΡΕΙΘ 1, 6, 40. κατ᾽ 
ἄκρον, ἴῃ! Θχίγθιηδ δοϊθὶ ρϑυΐθ 7.1, 
21. κατὰ κέρας ἑπόμενοι, 4] Ρε᾿ 
σΟΥΏτ ΠΟΒΌ]6. ᾿γγαρίίομθ ἴδοία 56- 
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αΟΘΟδηΐαΥ 8, 1, 28. κατὰ κέρας 
προσβάλλειν, οοΥπιι ΠΟΒ.116 Δα ΟΥ̓ 
7.1, 26. κατὰ κέρας προσιέναι, δ6- 
ΨΘΙΒῚΒ ΘΟΟΓΏΙΌΙΙΒ ἸΠνΔΘΓΘ 7, 1, 8. 
κατὰ πρόσωπον, ἃ ἴτοηΐθ 4,1, 18. 6ΘΧ 
δΔάνειβθο 6, 3. 25. ἢν 1. 24. κατά 
τινα λέγειν, αρττα Δ] αποτὴ αἸσΘΓα 7, 
1,12. κατά τινα προσελαύνειν, ξοηΐτα 
Δ] τ 6, 3,12. κατ᾽ ἀντιπέρας, 6 
ΤΕΡΊΟΠΘ 7,1; 7. κατὰ τὰς εἰσόδους 
ἐφέπεσθαι, δ σαϑίχογ τη) ΡοΥΙΐαΒ 1η- 
Β64Ε] 2, 3, 64. κατὰ ταὐτὰ, 60- 
ἀδπὶ πηο0ὺ 5, 2, 24. κατὰ φυ- 
λὰς, ἸΌΪΠ 1, 4. 17. κατὰ φῦλα, 
ΡΕΘΙ ΒΙηρί]αβ σϑηΐθβ ὃ, 3, 25. κατ᾽ 
ἴλας, ἢ. 6. ἰλαδὸν, [υγτηδίτη 6, 2, 46. 
κατὰ τάξεις, σΘὨ ΙΔ. 2, Τ, 25. 
καθ᾽ ἕν ἕκαστον, Β᾽ Πρ ]ΔΙΤη 2,1, 12. 
καθ᾽ ἡμέραν, σαού!α!16 5, 2, 25. 4; 2; 
47. κατ᾽ ἐνιαυτὸν, φιοίδ 15 8, ύ, 
16. πλείω ἢ κατὰ τὸ ἡμέτερον πλῆθος, 
ΠΟΡΙΟβίοσα ααδτὴ ΡΥῸ τηθ] πα] 8 
ΠΟΒΕΓᾶ 4: 5» 40. τὶς κρείττων ἢ κατὰ 
ἄνθρωπον, ὨΟΙΏΪΠ6 ΔΙΡΏΒΟΙΟΥ 8, 7, 
2. κατὰ τὴν ἀξίαν, ῬΥΟ αἸἰρηπαΐα 2, 
3,15, 16. κατὰ τὸν σὸν λόγον, 6 ἴπ8 
ΒΘηΐθπί8 1, 6.3. 2,1,15- κατὰ νό- 
μον, ΤΩΟΓΒ ΤΕΟΘΡίο 5, 5» 6. κατὰ μι- 
κρὸν, Ῥδυϊαίϊη 6, 2, 29. κατὰ τὸ 
εἰκὸς, αὖ Ρ81} εβδῦ δ, 7, 9. κατὰ πολὺ, 
ν8]68 7,1, 29. καθ᾽ ἡσυχίαν συγγί- 
γνεσθαι ἢ, 5.30. κατὰ πολλοὺς τρό- 
πους, ΥΩ ]015 τη06}15 8,1, 46. καθ᾽ ὅ 
τι ἂν, ΠυΟΟΌΠΩΠΒ Τη060 8, 5, 25. 
οἱ καθ᾽ ἑαυτὸν, 58] 6, 3, 27. τὰ καθ᾽ 
αὑτὸν, 508 5,9 1, 1Ο. τὰ καθ᾽ ἡμᾶς, 
ΤῸΒ ΠΟΒίγϑο 7, 1, 16. οἱ καθ᾽ ὑμᾶς, 
ααΐ νΟὈΙΒ5 βαηῦ ΟΡΡΟΒΙΓ 7,1, 22, 56. 
καθ᾽ ὑμᾶς αὐτοὺς ἐξοπλίσθητε, 5εοτ- 
ΒΌΙΩ 6, 32, 22. αὐτοὶ καθ᾽ ἑαυτοὺς, 
58 Βροῃΐβ, δ)}ῆ. ἐκ τοῦ αὐτομάτου, 
5» 55 30. 50]1, Δ 81118 ΠῚ Δα] 7, 
4515. κατὰ λόγον τῆς δυνάμεως, ῬΥῸ 
ΓΔΓΊΟΠΘ ΟΡατη ὃ, 6, τι. 

καταβαίνειν, ἀΘΒορ Πάθγθ, ἸαΥΘ ὉοΥϑι5 
1,1,4. 6ῳ Α45ϊα πια)ογὶ τη, ργουϊηοῖας 
8, 6, τό. 

καταβάλλειν, ΡΥΟΒίαΓΏΘΓΘΊΙ, 2,14; 4, 8. 
8. 3. 62. 4. 6;5. ΔὈἢδόΡα 4. 5, 36. 

κατάβασις, ἀΘΒ6ΘΏΒ.8, α6 ἴο60 ἢ, 2, 2. 
καταγελᾶν τῆς πολιορκίας, ἀογιάογ6 7, 

Ἐς 13. 
κατάγεσθαι, ἀδνοΥ] ἴῃ ξρα685 8, 5, ᾿ τὰ 

εἰς οἰκεῖα, ἴῃ 518 ἀΘνοσί 8, 6, 4. 
καταγιγνώσκειν, ἀοργοΠοηάσθνθ, οορ- 

ΠΟΒΟΘΙΕ τοὶ ἠϊαίαηι 1, 3. τὸ. 8, 4, 
9. ἀδικίαν τινὸς 5, 5, 17. κατέγνων 
αὐτὸς ἐμαυτοῦ μὴ ἂν καρτερῆσαι, 'ρ868 
ΤΩΪὮΙ ΘΟΠΒΟΙΙΒ Βατη οὐ πο ΟΠ ΓΘΟΥ 
ὅ. 1τ,, 86. 
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καταγοητεύειν τινὰ ργοΒερ}15. φαΐριιθ- 
αατη [Δ]]16Γ6 οἵ ῬυθϑίἹρΡΌΓΟ 8,1, 40. 

καταδακρύειν,. ἀΘἤοΥΘ.5,.4. 21. 7; 3, 
ΤΙ 

καταδαπτανᾶν, ΘΟΙΒΙΙΠΊΘΙΘ ὃ, 4, 6, 56. 
εἴς τι 6, 2, 20. 

κατάδηλος, ΤηΔῊ]ΓΘΒΘ0115 4.91, 11. 
ῬΑΙΠΟΙΡΙΟ 8, 2,12. 
ύ4. 

καταδικάζειν, ΘΟΠΘΙΠΏΔΙ 2, 1, 9. 
καταδουλοῦσθαι, ΔΕΪΠη ΠΣ ΠΆΠρΡ 6 οἵ 
ἀΘΙ ΒΒ 1ΠῚ [ΔΘΟΓΘ 2,1, 22. 

καταδρομὴν ποιεῖσθαι, ἸπΟΌ ΓΒΙΟΠΘΙΏ ἔα- 
ΟΘΓΘ, ΘΧΟΌΓΙΘΥΒ 2, 3» 22. 

καταδύειν τινὰ τῷ ἄχει, ΤΩΟΟΤΟΓΘ Δ] 16 ΠῚ 
ΟὈΤΘΙΘ ύ, 1, 27. καταδύεσθαι ὑπὸ 
τῆς αἰσχύνης 6, 1,35. ποΐ. καταδῦναι 
κατὰ τῆς γῆς, [ΕΥΓὰ ΘΟΠΟ] 5. 5: 9. 

καταθεᾶσθαι, σΟὨ ΘΙ Ρ]ΑΤῚ ΘΟΠΒΙἀΘΓΆΤΘ 
ἘΣ ΡΣ τ τοσοῦ ΟΕ τ ΠΣ ΣΟ ὩΣ ΩΣ Ἰ{9Ὲ 

Καπ αθεῖν. ΘΧΘΌΙΓΘΕΘῚ, 4 1ὴ-.. 3..2.1. 

5. 3.1. καταθεῖν τὴν χώραν, ΘΧΟῸΓ- 
ΤΟΙ ἴῃ ΓΟΡΊΟΏΘΙΩ ΒΡ» 4: 15. 

καταθωρακίζειν, ἸΟΥΙΟΔΥΘ ὁ, 2, 17. 
καταιδεῖσθαι, ΥΟΝΘΥΘΥΙ ὃ, 7. 22. 
καταιτιᾶσθαί τινος, ΔΟσΙΒα 6 0,1, 4. 
κατακαίνειν, ΟΟΟΙΩΘΙΘΊΙ, 4.5. 35 3.606. 

οἴς. 

κατακεῖσθαι κατὰ μέσον τὸν κύκλον, Ἰῃ 
τ 6618 ΟΘΟΥΌΠἃ ΟἸΒΟΠ]ΌΘΓΘ 2, 2. 2. 

κατακλείειν, ΟΟΟΙΏΠΑΘΙΘ 4,1, 18. τη66, 
86 ΟΟΟΙΆ ΕΓ 7. 2; 5- 

κατακλίνειν, Ἰ0 60 αἸΒΟΙΙΏΘΌΘΓΙΘ 2, 3,21. 
ΘΟΙΏΠΡΟΠΘΙΒ ἴῃ Ἰθοίο 6, 4.11. κατα- 
κλινῆναι, ΥΒΟΊΡΑΓΘ 5. 2.15. 8, 7.4 

κατακοιμίζοντες, αὶ σαδιίατη ἀδα ποπηίΐ 
ὃ. ὃ», 2ΖΟ. 

κατακρημνίζειν, ὈΥΘΘΟΙΡΙΓΘΙΩ 6878 1,4,7. 

ὃ, 3, 41. 
κατακρύπτειν εἰς τὴν γῆν, ὨυιηΔ 16, 580 

ἰεγΤὰ ΘΟΠάΕΓΘ 3, 3, 3. 
κατακτᾶσθαι, ΔΟΘΌΪΓΕΓΘῚ 1: ὁ. 4: 
κατακυλίεσθαι ἀπὸ τῶν ἵππων, ΘΧ 6418 

Ἁ61401, Ἔχ σα] 5. 3»1. 
καταλαμβάνειν, Δ5566}] ΟἸ δι, 4.1, 10. 

2, 6, 20. ΤΟΡΘΟΙΓΒ 5, 4:1. κατειλημ- 
μένος, ΟΡ ΡΓΘΒΒᾺΒ 4: 2,21. οδρίᾳβ 4, 

3:9: ἀν θα ἜΗΝ Ε 
καταλέγεσθαι ἐν τοῖς τακτικοῖς ἀριθμοῖς, 

ΔΟΟΘΘΏΒΘΙΙ ΟΥ̓ ΠῚ 118 ΔΟΙΘΙ 3, 3, 11. 
καταλοᾶν, ΘΟΙΠΙΠΙΏΠΘΓΘ, ΘΟΠΓΘΙΌΓΘ 7.1; 

81. 
καταλύειν τι, ἴο]]6γ6 1,1,1. ὅ,1, 27, 

20. τινὰ τῆς μον δρλυτον Αὔτο- 
ΒΆΓΟ 8]10}] δ, 5, 2 καταλελύσεται 
ἡ ἀρχὴ τ, 6, 9. 

κατάλυσις, ΟἸΤΏ]5810, τῆς στρατιᾶς 6,1, 
12. ΘνΘ 510, τῆς ἀρχῆς ὃ,1, 47. 

καταμανθάνειν, ἸΏ 6]]Πρ 6 16, ἀπ ηΔ αν οσίο 
ΙΘ 1, 1.1. τινος ὡς 8,1, 40. 

ΟΌΓη 
[γ ῃ, : 

ὅτι ἔσωζον ἢ, 5: 

ΙΝΌΕΧ απ σῦδ. 

καταμύειν, ΟΟΥ]08 οἰαπάο6 8, 2, 28. 
κατανέμειν δώδεκα μέρη ἴὰ ἀποάήθεϊη 

Ραγΐθβ αἰνι θυ 7, 5,5 18. 
κατανοῶν περὶ τούτων 1, ύ, 20. οορ!- 

ἴδΔη5 46 θᾶ τα. 
κατανύτειν ὁδὸν, ἴθ᾽ ΔΌΒΟΙνοΥΕ 8,6, 17. 
καταπαύειν τινὰ ἀρχῆς, ἸΤΏΡΟΥΙΟ ὈΥΪΨ ΑΓ 

δ. Ἔν 2.5. 
καταπεταννύναι, ἸΏΒΙΘΙ ΘΙ, σΟὨΐΘρΘΙΘ 

θ. 8:1 5} τὸ: 
καταπίπτειν, ἀθΟΙάοΥο, ἐπὶ τῆς γῆς 4: 

8: 84: 
κατάπλεως, τηϑαυ]αῦι5, ΡΟἸ αἴ ὃ, 2,20. 
καταπλήττειν, ΤΕΟΥΤΟΙΘ ΟΟΠΟΙΐΘΟΥΘ 1, 1, 

ΓΑ ΠΡΟ 
καταπράττειν, βίπα!ο οὐ ἸαῦοΓα 5101 ρᾶ- 

ΤΟΥ͂Θ ἡ σ]» δου δῶ 
καταρρεῖν, ἀοἤπογο, ἀθοΙάο ΓΘ 1, 5, 10. 
καταρρήγνυσθαι τοὺς πέπλους, ἰδοογα6 

8101 νϑβϑίθιῃ ,.1. 15: 2, 67. 
καταρροφεῖν, ΔΌΒΟΥΌΕΙΘΊΙ, 2. 0. 
κατάρχειν τινὸς, ᾿Ἰηδποτο Πα 8, 

2, 7: 6, τ6. κατάρχω ποιῶν οὕτω, 
6] βάθη Το] ἴδοϊο 1ΠῚ [1 1, 4. 5» 58. 

κατασβεννύναι τὸν φόβον λόγοις, ἀγρα- 
ΤΩΘΠΓΒ ἰθΥΤΌΥΘΙη ΒΘάΔγα 5, 2, 34. 
τὴν ταραχὴν, ὑυτηυ]ατη ΒΘ Δ γ6 5, 2» 
0. ᾿ : ὼ ᾿ 

κατασείειν τινὶ, 80. τὴν χεῖρα, ΒΙσ θη 
ἀγα 8116] τη) 5» 4. 4 

κατασημαίνεσθαι, ΟὈΒιρηᾶγα ὃ, 2, τό. 
κατασήπειν, ΒΙΠΘΓΘ ΡυΐΓοβοουα 8, 2, 

21. κατασήπεσθαι, ρυΐϊγεϑοογα 22. 
κατασκέψασθαι, Βρ6Οοι11471, ΘΧΡΙΟΥΆΡΘ 

8.1. δὰ 55. 5. 
κατασκευάζειν σκηνάς τινι 2, 1, 25. 

ὅπλισιν τοῖς ἱππεῦσι . 1. 46. σχολὴν 
αὑτῷ 8,1, τ6. τῇ ἀρχῇ τὴν ἀσφά- 
λειαν δι; 45. πρόφασιν 2, δῆς 
τὰ Ἐκ ἐχυρώτατα 2, 4» 17: 
τινὰ, ΟΥ̓ΏΔΓΘ ΔΓΠῚ]8 3, 8, 3: τὴν σκη- 
νὴν, τη---κατασκευῇ 5» 8» 2. κατα- 

σκευάζεσθαι τοὺς ἵππους χαλκοῖς προ- 
βλήμασι ὅ,τ, 51. 88 βιυδιησιθ αο- 
ΤΌΤ ΒΕΓ ΘΙ 7, 5» 27- αὑτῷ σκη- 
νὴν 2, Ι, 30. ἅρματα ὦ. 1, 27: 
20. ΒΆΓΟΙΠαΒ. ἀθροΌηθγθ, ορ}. ἀνα- 
σκευάζεσθαι 8: » 23: κατεσκευάσθαι 
ὥστε ἱκανοὺς εἶναι. 55 8. 1Ό., 'Καϊγε- 
σκεύασθε οὕτω, γ6 8 νοδίι 1ΐα διιηΐ 

ΘΟΙΏΡ Δ  ἰδ6 8.9.1; ἢ. 
κατασκευὴ, ΒΌΡΕΙΙΘχ, γαβᾶ 2.1.) 2. 8» 5» 

2 75 Ὁ 12: ὃ, 2» 46. κατασκευὰς 

καλὰς ἐφ᾽ ἑκάστῳ κτήσασθαι, ἰῃ- 
βίσιιοπιπι 6888 τοῦυβ δἷ βίηρτία 
εἰ Ποϊθηα ᾿ἀοποὶβ 1, 6, 22. 

καλασ ΉΒΌΣΟΙ 86 ΓΘΟΙΡΘΓΟ ἴῃ ἰθηζουα 4. 
8. 0. 0] 8]. κατεσκήνησαν. ὅ, δὲ, 2. 

κατασκοπὴ,ς ἐπὶ κατασκοπὴν, βρβου]α- 
{πι|η 6, 2, 9. κατάσκοπος 8: 3, 28: 
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κατάστασις, ᾿ῃμϑιϊαθατη, γαϊο Δ] α 
ΔαΠαἸΙβύγα μα] ὃ,.1, 15. 

καταστρατοπεδεύειν, οἀΒ[. 8 ῬΟΠΟΙΘ Ἰὰ- 
ΠΒ͵6 7. 2, 8. Μοῦ, ἤν 5. 7: 

καταστρέφεσθαι, Ὀ6]10 ΒΕ ΙΡΘΥΘ, 580 
ἸχΊΡΟΥΪΟ ΒΕ. ]ΟΘΥ͂Θ 1,1, 4. 5» 2» 3: 

5» 2» 25. 
καταστρωννύναι, ῬΓΟΒΙΘΓΠΘΙΟ, ΟΟΟΙ 66 

3» 3; (4. 
κατατείνειν. ν: κατατρύειν. 

κατατιθέναι τί τινος, ᾿ὈΓΘύϊιΠ ΒΟΪΝΘΙΘ 
ΡΙῸ 2,1, 37. κατατίθεσθαι, ΓΘΡΟΠΘΙΘ 
84 ἀϑατῃ [ας ΠῚ, αἱ τὰ ὅπλα ἢ; 
5, 34. 5864 καταθεὶς τὰ ὅπλα, 46ρο- 
ΠΘῺΒ 2, 1, 14. θησαυροὺς Θ᾽. 2. δ: 
χάριν τινὶ ΒΤαύϊαπι 1η118 ΟΌΠῚ 810 
ὃ, 3» 26. τὰς ἀρῖν 5» 4. 28. ἑαυτὸν 
ἐν μέσῳ 8. 8. 

κατατρέχειν, ΘΧΟΌΤΤΘΓΘ, ἸΠΟΌΤΒΑΓΒ (, 3, 
0. 

κατατρίβειν, σΟὨθγοΥΘ ύ, 2,32. 8,4.56. 
κατατρύειν, ἀΘὈΙΙ ΓΘ. 5, 4. 6. 0] 8]. 

κατατάττεσθαι, 1. 6. κατατετάσθαι. 

καταφαίνεσθαι, ΔΡρΆΤΕΙΒ ὃ, 7, 21. 
καταφανὴς, ΟΟΙ]15 ἜΧΡΟβ δα 3» 3» 2ὃ. 

ἐν τῷ καταφανεῖ ἀλλήλοις ἐγένοντο, 
Ιῃ ὀομβρθούπιτῃ νΘηοαηῦ 7: 1, 5. 
καταφανὲς ποιεῖν τ, 6, 14. γενέσθαι 
ἐν Ὁ, 17. 

καταφιλεῖν, ἀθοΒαοι]αυ} ὁ, 4, 1Ο. 7: 5» 
52: 

καταφωρᾶν, ἀδρΥΘΠΘΠάθγθ, ᾿π 6] ΠΡΌ ΓΘ 
Θ.. 5:17. 

ἘΚ ΤΕΥ ΤΗΝ ἀἸΒΡΟΠΘγΘ, 580 αυοά αι 
Ἰοδὸ τοροπο θ᾽ 25. 2, 8... 2,2, 8. ὃ, 
»» 16. τὸ στράτευμα, οαϑίγα ΡΟΠΘΙΡΒ 
6, 3, 7: καταχωρίζεται, 5110 88 α118- 
416, Ἰορο 5810 ὃ, 5, 2, 6. 

κατεργάζεσθαι λέοντα, ΠΟ ςΕΙ6 4, 6, 4. 
κατερεῖν, ΔΟΟΙΙΒΑ ΙΓ ΆΤΩ ΘΒΕΘ 1, 4. ὃ. 
κατευτρεπίζειν, ΟΟΥ̓ΤΊΘ ΘΓ ὃ, 6, τό. 
κατέχειν τὸν γέλωτα, ΥἸδῖπ) ΟΟΠΙΏΘΓΘ 

2, 2, 5. τὸν κάπρον, ῬΡῬΙΌΒϑίΘΓΠΕΓΒ 
ΔΡΓΌΙΩ 1; 4; 3. ΔΟΙΊΓΟΥ ἸηΒία 6, ὈΓΡΈΤΘ 
1, 4: 22. ἐχυρὰ, Ἰοοᾶ τη ζᾶ ΡΓ8581- 
αἴο ΟὈΥ ΠΟΙ οἱ σΟΠΗ͂ΓΤΊΔΙΤΟ 2,1, 27. 
[ῸΕῚῚ, (6 115 ὑπ θ αυῖθτιβ 106] 2. 1,1. 

κατηγορεῖν ὀλιγοετίαν, Ργοάογα. Ρᾳθιὶ- 
[ἸΔΠῊ 1, 4: 2. 

κατιδεῖν, Ἰηΐ6]]ΠΠρ θυ, ΟΡ ΟΒΟΘΙΘ 1, 5. 
8. 5» 5» 18- 

κατίσχειν, ΘΟὨ ΓΙ ΠΘΓ6 4, 6, 4. 
κατοικτείρειν, ΤΩἸΒΘΥΔΤῚ 7. 3. 12. 
κατοίκτισις πρὸς αὐτὴν, ταϊϑογαίϊο ὕ, 1, 

47: 
κατοκνεῖν, ΨΘΥΘΙῚ 7; 5» 48. 
κατολοφύρασθαι, ἸδτηΘΏΓΙΒ 

7: 3»17. 
κατόπιν διώκειν, ἃ ἴ6Υ90 ΡΘΙΒΘΑᾺΙ Ε, 4. 

σας 
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κατορύττειν, (οίοάοΓο, 581} ὑθυγαπι ἃὈ- 
ἀδυδ᾽ 2: 5: 2...4..2,.28: 

κάτω, Ἰηΐτα 6,1, 30. κατωτάτω 6,1, 52. 
κεῖται ὄνομα ἐπί τινι, ΑἸοΙ, ΠΟΠΊΘη 

Ὧ(θ 2, 2, 12. κεῖται ἐν κοινῷ, ἴῃ 
ΓΘ 610 δϑύ ργοροβιίαιη, Δα Ἰτ5 ραῦοί 
οἸηηΐθ 5 δα 2, 2, 8. 

κεντρίζειν, 501 Π11Π|Ὰγ6 8, 7,12. 
κέντρον, 8{11}}1}115 7,1, 20. 
κέρας, σΟΥΏπι, ὑπῦὰ 5, 3, 44. ἰαίυβ 

ΔΟΙΘῚ 561 ΔΡΎΩΙΪΒ 7»1,| 8, 22. κατὰ 
κέρας ἄγειν, ῬΥΟΐΘη50 αὐγοαθθ 60}- 
Ὠὰ ΘΧοϑυοϊ απ ἀἸΙΟΘΓΘ 1, 6, 42. ἐπὶ 
κέρως 6, 3, 34. ἐκ κέρατος εἰς φά- 
λαγγα καταστῆσαι, 8, 5. 15. 

κερδαλέος, {γούοϑιι8, 11{1}18. 4, 2, 26. 
ΠῚ} 38: 

κεφάλαιον, σἀραΐ. ἐν κεφαλαίῳ, 5υτη- 
τηδίϊτη 6, 5, τ8. 

κεφαλὴ τῆς τάφρου, ἀρεῖ }ιχύα [ο5- 
58 5, 2, 66, 68. 

κηδεμὼν, ὀατάξον Ὁ Ὡς 21 
κήδεσθαί τί τινος, Δα υατη ΤΑΙ ]ΟΠΘΙΩ 

ΠαῦοτΘ ὉΠ] ου) 5 5, 4. 24. ἑαυτοῦ, 
ΠΟΠΒΈΌΠΘΓΘ 5101 1081 8, 7. 15. 

κήρυγμα, ΡΙΘΘΟΟΠΪΠΠ 4, 5» 57- 
κηρῦξ, ᾿ΟΘΟ ΠΟΘ  ΟΥΣ. 1. 5. τ τον. 

8» 4» 2 
κηρύττειν, ΘΙ ΡΓΘΘΟΟΠΘΙῺ ΘΠ ΠΟΘ 4. 2, 

42: 55» 41. τινὰ, δΔ]1ο]8 νιγίαίοϑ 
ΡΥΘΘαΊοΔΓΘ ὃ, 4, 4. κηρυξάτω 4, 5, 42.. 

κηφὴν, ἴπποιιβ 2, 2, 25. 
κινδυνεύειν, ῬΘΙΟΌΟΙΣ 6586 1, 5» 3 

ΡΘγΙθαϊα πὰ Δα γθ οππὶ ἀδί. ΡΘΥ8.1, 
6, 44. ἐφ᾽ ἵππου, 46 Θαο Ῥαρπδτγθ᾽ 
4: 3; 14. 

κινεῖσθαι, (6 Ἰοσο: 5110 86 σΟΥΠΙΠΟΨ ΘΙ, 
ἀἸβοθάθιθ 2, 2,8. τὴν θήραν 2, 4, 
25. τὰς ὄρνιθας 1, 6, 20.. τὸ. κεκι- 
νημένον “χωρίον ἐὖ. 

κλάειν τινὰ, Ῥ]ΟΥΆΥΘ 5, 2, 22. 
κλαῦμα, Ποτι5 2, 2. 14. 
κλέπτειν τὰ τῶν φίλων, [γα] Ὀοηδ' 

ΔΙΏΪΘΟΙΊΙΠΙ, ΟἸθτη δαΐετγθ 1, 6, 2ι. 

7» 4» 18. 
κλέπτης, ἴαγ τ, 6, 27. 
κλήζεσθαι, τοτηθῃ ΠΆΡΕΙ 1, 2,1. 
κληροῦσθαι, ΒΟΥ Υ] τ, 6, 46. 4. 5, 58: 
κλῆσις, νοσδῖϊο, 1, 6, 10. ἤκουσε τὴν 

κλῆσιν τοῦ Κύρου, ἀπάϊνις 86 ΔΙΌΘΒΒΙ 
ἃ ΟΥ̓ΤΟ 5, 2,14. 8, 4.11. 

κλύζειν, ΘἸΊΊΘΓΘ 1, 3, 9. 
κλώψ᾽ ὡς περὶ κλωπῶν βουλεύεσθαι, 

αὖ 46 νΟὉ]Β ἰδπαιαιη ἰδίγομῖθιι5 
ΠΟΠΒΠ] τὴ ΠΑΡ ἢ 2, 4, 22. 

κνέφας, ΟΥΘΡ ΙΒΟΙ] πη 4, 2, 15. 
κνημὶς, ὑ1}01416, κνῆμαι, Θ1ιΓ80 2, 2. Ὁ 
κοιμᾶσθαι, πἰρυυάτε ΠΡΟΣ ΤΟ ἐλ λοχλῤτιν, δ 

8,9. 
κοινῇ, ΘΟΠΊΠΊΠΙ ΘΟΟΡΒ1}10 2, 4, 11. 5» 3» 
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22. κοινῇ σὺν 1, 6, το. ΘΟΙΙΠ. ΠΗ θ15 
ΟΠ ΟΟΡΙΒ 5» 5» 190. πᾶ 4,1, 7. 
Ὁ: 4, 

κοινός. τὸ κοινὸν, ΘΟΥΩΠΊΠΘ, ΓΘΒΡΈΌ]1Οα 
ΠΡ 2, 1.6. 4. δ. πρ ΤΟΣ τὰ πρινὰν 
4υδο ϑαπῦ πι8118 ΘΟΙΏΤΩΙΠΪΒ 4, 2, 42. 
αθ Ρτοα ΠΟΠάππὰ αἰν δα 4, 5. 51. 
κοινὰ καὶ ἴδια ἐγκλήματα δικάζειν, 
Ἰπα οἷα ΡΆΒ]Ιοα οἵ ῥυῖναία ΘΧθΓΟΘΥΘ 
1, 2, 14. κοινὰ διδασκαλεῖα, ῬαΒΙΙοὶ 
Ἰυάὶ Ι, 2.15. πᾶσιν ἐν κοινῷ κεῖται 
2. ὩΣ 8. 

κοινοῦσθαι, ΠΟΥΩΤΩϊΙ ΠΟΙ ", 45 20. 
κοινωνεῖν, ῬΆΓ ἸΟΙΡΓΘ ὃ, 4, 6. 
κοινῶνες, 5001], ΥἹΓ] ὈΥΙΠΟΙΡΕΒ, 411 ΤΟΙ 

σοΥΘηαδ0 δα τηἰηἰδέταπάσθη το ΤοΙραῦ- 
116 80 Β:1ηΐ ΒΟΟΙ; 7, 5. 35. 8, 1, τό. 8, 
1, 86. 8»1, 25. 8,1, 40. 

κοινωνοὶ, ΒΟΟΙΪ 4.5- 2, 21. 

κολάζειν, ΒΌΡΡΙΙΟΙΟ ΔῇΓΟΓΘ, σαβΕραΓα 
οὔ, 20, 332. πονηρίας ἕνεκα ἢ, 5. 

82. ΟΥ̓ΠΟΙΆΓΘ 2, 1, 25: 
κόλασμα, ΒΌΡΡΙ] ΘΙ ΆΤΩ 3.1, 22. 

κολεὸς, νΔΡΊΩΒ 1, 2, 9. 
κολοβὸς, ἘΉΕῚ ΠΕ τ 11. 
κομιδὴ, καρποῦ, ΤῊΘ5518 5.» 45 25. 
κομίζειν, ΔΙΕΥΤΘ Δ]ΓΘΟΥῚ 2, 2, κομί- 

ἕεσθαι, ἀοτηιιπη ΤΟροτίαγθ 510] 4, 6, 
5. καρπὸν ἀπό τινος, [γΓππούπη Ρ6Γ- 
ΟἸΡΕΓΘ ΕΧ 1, 5,10. ᾿άᾶ585. ΔΒρουΐίδιὶ 
ΠῚ ΤΩΣ 

κομψῶς, Θ]ορδηΐοι., Βοϊΐθ, θ6116 1, 2, 8. 
κονιορτὸς, Ῥαυϊν!β 6 .2.:Ἐ- 
κοπὶς, ΘΏ5]8.1, 2,9. 2, 1,0. 4. 2, 22. 
κοσμεῖν, 15 ΤΈΘΓΘ, ἀἰβροποτδ φεα, οὗ. 

5. 3, 56. κοσμούμενοι ἐν ὅπλοις, 
αα]Ρτι5 Βαηΐ ἀυτηδ ρα ]οΓὰ 2, 2. 1Ο. 

κόσμημα, ΟΥ̓ΠΔΓΠΘΗ ΠῚ 7. 2. ἢ. 
κοσμηταὶ, ΘΧΟΙΠδΐοΟΙΘΒ ὃ, ὃ, 20. 
κοσμίως ἔπεσθαι, σΟΥηΡΟΒΙΐΘ6. 5661] 5, 

3: 40. 
κόσμος, ΟΥ̓ΠΔΙΙΙΒ 1, 3, 2. 3. 1, 2. κόσ- 

μος ἂν ἦν ἐμοὶ, τα! ἴογθ ἀἰθοου! 2, 
4. 5. ὁ:.4..2. 

κουφίζειν, Βα δνατγο, Δα]αναγ 6,2, 24. 
κουφότερον ἘΑΤΟΣ ΤΟΣ τινα, ὀχροαϊ- 

ΤἸΟΤΘΙῚ το 66 ὃ, 2, 22. κουφοτέρα 
στρατεία, τη] }}{1ἃ (οΠ ον οἱ ΘΎΔΙΙΟΥ 
5. 4, 28. εὔκλεια κουφότερα φέρειν 
ὃ, 2, 22. κουφότερον συσκευάζεσθαι 

5» 3: 35. 
κράζειν, ΟἸΔΥΩΔΙΘ 1, 3; 1Ο. 
κρανέϊνος, ΘΧ ΟΟΥ̓ΠΟ ΔΙΌΟΓΙΘ [δοίτιβ 7.1 

2. 
κράνος, σαῖθα 6, 1, 51. 
κρατεῖν, ΜΠΠΟΘΙΘ, 2». δ ΠΤ 3. “Ἄξηνοι Τῆς 

χώρας, ἈΡΤῸ ἩΠΡΩΩ 6886 4. 4, 8. 
(ΟΠ ΠΑ] ὁ, 1, 41. κρατεῖσθαι ὑπὸ 
τῶν ἜΡΟΝ Ἰδουπηα8. ΠΟῚ [0 ΠΘΥῸ6, 
Ε6 ἸΔΟΙΓΩΙΒ 6ὯΥ6 5. 5» 10. 

ΙΝΧ σα Δ ΟΌ5 

κρατὴρ, ΟΥ̓́ΔΙΘΙ, ἴῃ 4110 νἱπιμ δηϊᾶ 
ἰΘΙΏΡΘΓΑΓᾺΓ 1.,.3, 10) 

κρατιστεύειν, ΒΧΟΘ]]ΘΓΘ 8, 4, 4. τί τινος 
1, 5» 1: 

κράτιστος, ορίϊπηι5 8, 2, 27. αὐτὴ 86- 
Οα85. ΤῈ], 1, ὅ,. 13. 2... Ζαι:ς πῶν 
πολεμίων τὸ κράτιστον 5 2, 31. 

κράτος, γι οθοΣ ἃ 2.1.1... ναιανα- 
κρέα, ΘΆΓΏΘΒ 2, 2, 2. 
κρεάδιον, ΟΔΥΙΠΟΌΪΔ 1, 4, 13. 
κρείττων τι, αὶ ΘΧΟΘ]]1 οδθγὶβ ΓΘ 1, 

4.4. τοῦ ἔρωτος, 4] ἃΙΩΟΥΪ ΓΘΒΙβίθυθ 
Ροϊεϑί 6, 1, 24. κρείττω ἐστὶ τῆς 
ἡμετέρας δυνάμεως, ἴιδος ϑαρογϑηΐ 
ΥΙΓΘΒ ΠοΒύΓαΒ 7. 5. ο. “τοῦ “ἐμὲ ἀνιᾶν 

5. 4. 326. τὴν μάθησιν κρείττονα τοῦ 
φόβου παρέχεσθαι 3, 3, 523. 

Ἢ κυ ἔκ τινος, ἡααϊοῖαπν ἴδοθγβ δχ τ 
2, 3, 6. παρ᾽ ἑαυτῷ, τοτὴ αἰ] Ἰοατ6 
ΡΘΓ 86, 4,1, 5. κρίνονται αἱ μάχαι 
ταῖς ψυχαῖς 83» 3; Το. κρίνονται αἱ 
μάχαι διὰ τοὺς εὖ μαχομένους 5: 2, 
25. κρίνειν θανάτου, οδι888. οαρ] ὰ- 
168 Ἰυαϊοαγθ Ι, 29. 14. κρίνειν, 46 
ῬΓΘΘΙΉΙΙ5 νἹοζοσ τὴ 7] 8 2, 2, τύ. 
κρίνειν τινὰ, ν]οΐογοιη Δ] θτὴ ἀδ- 
ΟἸΆΓΆΓΘ 8..,2..2}: 

κριὸς, ΔΥ 168, ΤηΔΟὮ1π8 Ὀ6]]1οὰ 7» 4.1. 
κριτὴς, πὶ Ἰπα]οδί 4Θ ῬΓΌΘΠΉ1]5 ν]οῖο- 

ΓΌΙΩ ὃ, 2, 27. τοῦ ἁρμόττοντος 1. 3, 
17. 

κροτεῖν τὼ χεῖρε, ΠΟΠΊΡΙΟάΘΙ6 τηϑηῈ8 
8, 4... 12. 

κρύπτε μηδὲν, 181] νΕ]ὰ 4. 5, 17. 
μῆ σε κρύψω ἢ: 3, 12. 

κρυπτεύειν, 86 ΔΌΘ ΕΓ 4: 59 5- 

κρυψίνους, ΘΟΏΒ11}11 5111 ΟἸΒΒΙΠΊ ]ΔΙΟΓ 1, 
6, 27. 

κτᾶσθαί τινα, Δ]ϊου)15. ΔΙΠΟΥ̓ΘΊὴ 5101 τὸ- 
ΘΟΠΟΙΠΔΓΘ 1,1, 2. 

κτημάτων φύλακες, ΥΟρΊΟΥΙΠ ΡΥοΡΩ]Ο- 
ΤΠ) ὈΟΠΟΙΠΙΠΊΠΙΙΒ ΟἰαΐοΥο5. 8, 1, 
ο.0,1,25. κάλλιστον κτῆμα 1,5, 12. 

κτήνη, ῬΘΟΟΙΑ 5, 4, 28. 8, 2, 41. ἦθ 
ΟΥ̓ 8, 2, 14. 

κτῆσις, ΔΟΘΕΙΒΙΠΟ 1. ἃ, τε ΘΒ 853: 
τοῦ πατρὸς, ἴθγγἃ αἰποπὶ Ῥαίγ!8 ΒὉ- 
Ἰβοία 5, 4, 34. 

κτύπος, ΒΙΤΘΡΙΝΙΒ 7.1, 25" 5.28. 
κύαθος, ογαίῃιιδ 1, 3, 9. 
κυβερνᾶν, σι θογηδτδ, ΤΟΡΘΙΘ. ἢ. [5 ἢ 

6..6. 8.8.1: 
εὐπρ  ν ΠΑΨῚΒ ΟἼΟΥ ΠΆΓΟΣ 1, 6, 21. 
κυεῖν, ῬΑΡΙΓγΘ, κυοῦσα Ψυχὴ 5. 4; 35- 
κυκλοῦσθαι, οἰγουτ]ἀ16 6, 3, 30. 7,1, 

5. ΟἸΤΟΌΪΟΒ ἔδοογθ 6, 2, 12. 
κύκλῳ, ππα]ατι6 7, 5» 7- οἱ κύκλῳ βα- 

σιλεῖς, ΠΠ Δ1Π|1 ΓΟρῸ8 7, 2, 23. κύκλῳ 
τοῦ στρατοπέδου, Οἰγοᾶ οαδίγα 5. 5» 

5. κύκλῳ πάντων, οἶτοᾶ ΟἸΏΠΘ5 ὃ, 5, 
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11. κύκλῳ περὶ, ΟἸΡΟΠΙΊΟΙΓΟαὰ 7, 5» 
1ο, 68. 

κύκλον ποιεῖσθαι, οἰγ ΘΟ] χη ἔδοογο 7,1, 
40. 

κύκλωσις, σΟΠΟΙτιδῖῸ Θχοχοϊαβ. ΠΟΒΕ]]15 

7:1» 8: 
κυνάριον, Οδἴ6]} 18 8, 4, 20. 
κυνικὸν, ΟΔΠΪΠ ΠῚ Ὁ, 2. 17. 
κύριόν τινος γίγνεσθαι, ΡΟΪΙΤῚ ΓΒ 4. 3; 4. 

κύριοι τῶν μεγίστων, ῬΘΠ68. 6408 
ΒΕΙΏΙΤΩΔ ΓΕΙΡ. δϑῦὺ ροίθβδίαβ 8, 5, 22. 
μηδενὸς αἱ ψυχαὶ κύριαι 8, ἢ, τ8. 

κυρτοῦσθαι, οὐγνδτῦ! 7, 5. 11. 
κώθων, ΔΙΏΡ]]α 1, 2, ὃ. 
κωλύειν ἀπὸ, ΔΥΟΘΙῈ ἃ 3, 3, 51. μάχε- 

σθαι, Ῥγομὶθηῦ αὸ τη]ππ8 Ραρη6- 
Τηῖι5 ύ, 2, 18. τῶν ἐξαγγελιῶν 2, 4: 
28. 

κωμάζειν, ΘΟἸΩΘΒΒΔΙῚ 7. 5.15. Κωμαστὴς, 
ΠΟΙ Ββδίοῦ 7, 5» 26. 

κώμη; νἱΟτ5 2, 3; 28. 
κῶμος, ΟΘΟΙΏΘΕΒΔΙΙΟ ἢ. 5.5 25. 
κωφὸς, Βυχα 18 3,1, 10. Ιητιῦτι 7, 2, 

20. 

λακχάνειν. ὁ λαχὼν, Οἵ ΒΟΥ5 ΟὈνΘηϊ" 

ύ, 3, 34. 
λαγῶς, ἸΕΡαΒ 1, 6, 40. 
λάθρᾳ, εἸδτη 6, 4: 2. 7; 4: 4. 
λαλεῖν, Ἰοα], ΡΆΓΥΙΓΘ 1, 4» 1- 
λαμβάνειν, ΡγΘἤθΠάογο, τὴν δεξιὰν, 5, 

2. 14. Φ, 3. 20. 6 ἔαρδι γΕΙΕΘΒΒΓΘ 
ΤΣ, 132. 3.101 γυναίκα, ΧΟΥΘΠῚ 

ἀποογα 8, 4, τό. λαμβάνειν καὶ δέ- 
χεσθαι, σταῖο ΔΏΪΠΊΟ ΔΟΟΙΡΟΥΘ αποα 
ΟΠΕΥΓΟΣ 1, 4, 26. ΟΡΡΥΙΠΊΘΡῈ ἰπη- 
Ραγδίπτη 1, 6, 326. πλαγίους τοὺς 
πολεμίους, ΔΑΟΥΊΓΙ Ποβίαβ ἃ ἰδίβθυβ 7, 
1, 26. ἀτάκτους, Ἰτηραταᾶῖοβ ἀἄδθρῖθ- 
ΒΘΠΘΕΓΘ 1, 6, 25. ἐν ταῖς γνώμαις 
βεβαίως, βυγλ θυ 5101 ἀραὶ δηϊτηπιη 
ῬΓΟΡΟΠΘΙΘ 2, 2, 51. λόγον, ΡΟΒΟΘΙΘ 
ΤΑΙΟΠΘΙΩ 1, 4,3. οὐδὲν κακὸν λα- 
βὼν, ᾿τραμθ, πα]]ὸ δοσθρίο τηδ]οὸ 
7. 2, 22. λαβέσθαι τῆς δεξιᾶς 5. 5. 7. 

λαμπρὸς, ΒΡΙΘΠαΙ4α8Β : εδ ογπαΐι υϑ5ζ18 
259 4, 5. Ὧ6 δοϊηογο 1] Βύγ1 1, 4.17. 

5» 4» 18’ 
λανθάνειν, Ἰαΐξογθ, ἸρΏΟΥΑΥΪ 1, 6, 25. 

βουλεύοντες λελήθαμεν, ΘΟΗΒΙΠ] 
ΠΟΒίγαΙα ΟσΟα]αίι 2, 4.15. λαν- 
θάνει ἐμὲ ὅτι, τὴς πιρὶΐ 6, 1, 12. 

λάσια, τὰ, 5α]ῖπι8, ἰοσα νΓρῸ 15. ΟὈδιία 
οὐ πηρϑαϊία 1, 4; τό. 

λατρεύειν, ΒΘΥΝΙΓΘ 3,1, 26. 
λέγειν, Ἰδοίαῃγἥ 8 1, 3. 10. ΡΙΟΙΗΙ ΕΓ 4, 

4,11. κάλλιστα, ταᾶχ!τηθ. ΡΥΟΘΔὈ)]- 
106} βιιϑ θγ6 2, 4. 17. λέγουσι, ἴδτηὰ 
αβῦ τ, 2, 6. τοὺς Ἕλληνας οὐδὲν σα- 
φὲς λέγεται εἰ ἕπονται 2.1, 5. 
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λεηλατεῖν, ΡΓδΟ48 ἈΡΈΓΘΙ, 4, 17, 20. 
λείαν ἄγειν, μγδαδΙη ἈΡΌΓΘ 5, 3, 1. 

τῶν πολεμίων ἢ, 4. 28. 
λείβεσθαι, 5{1]ὰγ6 0, 4, 2. 
λείπειν, ΟΥ̓ ἴΕΓΘ6, ὨΘΡΊρΡΟΓΘ, τὸν δα- 

σμὸν, τὴν φορὰν 3,1,1. οὗ 24. τινὰ 
λείπειν τῶν πολεμίων, ΤΕἸΙΠΘΙΙΘΙΓΘΊΙ, 
6, 41. 4; 2,18, 24. λείπεσθαί τινι, 
ΤΙ ΒΙΙΘΟΙΙΠΊΕΓΘ, ΠΟῺ [ΘΥΓΒ ῬΡΟΒΒΘΙ, 
5:11. τοῦ καιροῦ, ἸΟΠρὶυ5. ἃ [ῈΓΡῸ 
ΤΕΠΊΔΏΘΙΘ ὕ, 3, 20. 

λεκάριον, ρΡαΐ6}] 1, 23, 4. 
λεκτικὸς, αἸΘΘΗΟΙ ρου 8 5, 5» 46. 
λεπτὸς, [6 ΠῈ}Β 1, 4,11. καὶ ἀσθενὲς 5, 

4. 46. 
λευκὸς, 4101τι5, ἅρμα 8, 2, 12. 
λήγειν, ἤποτη ὨΔΌΕΓΘ 2,2, 17. τῆς θή- 

ρας, ΥΘΏΔΠΑΙ ἤπροιη ἴδοθυθ 2, 4, 21. 
λήζεσθαι, ργϑΑΥΪ 5, 2.1. 
λῃζόμενον ζῆν, γαρῦο νΊνΕΥΒ 2, 2, 25. 
λιθολόγημα, Ορὰβ εχ ἰΔριαἸθ8. 6χ- 

βύγιιοίπιιη 6, 2, 25. 
λιθοτόμος, ἸΔρΡΙΟΙάἃ 3, 2, 11. 
λινοῦς θώραξ, Ἰϊηΐοα ἸοτΙοδ ὦ, 4. 2. 
λιπαρεῖν, ἸηΒΓΔΙΘ ΤΟΡΆΠΩΟ 1, 4, 6. 
λιπαρὸς, ΗἸΠΠΔ151, 4, 11. 
λογίζεσθαι, Βυρριιΐαγθ 1. 2, 11. εἰς 

ἀργύριον λογισθέντα 53,1, 33. 50- 
ἀς[18. τ ]οη 115 ΘΟ]]Πσ τ α 8, 2, 18. 
λογιζόμενος εὑρίσκω, ταϊϊοπα. Ἰηϊΐα 
ΓΟΡΕΙΟ ὁ, 2, 25- διριαχμηθηίδηαο 
ΘΟΙΠΡΕΥΘ 1, 6, 7. δρᾶ δῃϊτη τη 
ΘΟΠΒΙΩΘΓΙΑΓΘ 1, 6, 8. 

λογοποιεῖν, ΘΟΠΊΓΩ]ΪΒΟΙ, ΠΏΡΘΙΘ 2, 2, 
12. 

λογοποιὸς, ΒΟΙΙΡΙΟΥ ΠΙΒΟΟΥΙΟ5, ΥΘΓΠΓῚ 
ΘαΘβίαγ τη Πδιγδίου ὃ, ρ. 28. 

λόγος, ΒΕΓΠΊΟ ύ, 4, 20. ἐν λόγοις εἶναι, 
ΘΟἸ]Ο ΗΪ 4. 4.1: ὙΒΙΒΟΥ Ὁ» 2; 30. 
λόγος διῆλθεν 4, 2, το. λόγος τινὸς, 
ΓΠΊΟΥ 46 6, 3,10. 8, 5, 28. λόγοι 
κακοὶ, ΥὙὈΤΊΟΥΘΒ. ΔΟνΘΥΒῚ ἢ. 6. 46 γο- 
Ῥὰβ δΔάνειϑιβ 5. 2, 324. ἴαβρυϊα 2, 2, 
13. ὨΔΙΓΑΙΙΟ ΠΙΒΙΟΙΙΟΙ 1,32,1. 60η- 
ΟἿΟ 3» 3: 51. λόγοι, δγριιηθδηΐα 5, 
8; 38. ταῖϊο εἰ, λόγος μοι μείων 
τῶν ἄλλων, σείογα ΔΙΌΤΙ ΟΌΓΟ 5, 
3. 26. κατὰ λόγον τῆς δυνάμεως, 
ΡΙῸ ταύϊομθ 8, ύ, 11. 

λογχοφόύροι, Ἰιϑδίαι! 2.1, 5. 
λοιδορεῖν τινα, ΟὈ]ΌΓΡΆΓΘ 1, 4, 8. ό,1, 

85. λοιδορεῖσθαί τινι 1, 4, 0. 
λοιπός. τὸ λοιπὸν, ΟΘΙΘΙΌΠ 1, 4, 15. 

ῬΟΒέθδ 9. δ. Ζάόν. ἣν 4ν:2... ὃ. τἰ,.:24. 
τοῦ λοιποῦ, Ῥοβίθα, 10 ΤΟΙ Ιη 
[ΘΙΏΡΙΙΒ 4) 4.10; 5,06. 

λουτροχόος, ὈΔ]ΠΘαΐοΥ ὃ, ὃ, 20. 
λόφος, ὑπιπη]ιι5, 601115. 2, 4, 19. 7. 

βριτν οΥιδίδ 6, 4. 2. 
λόχος, ατιατία ΡῈ τῆς τάξεως. σοη- 
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{τ ῦ165, τη η]Ρ] 118. 24 τη] απ ύ, 2, 
21. ΣΧ λοχαγὸς, 2, 2. 5; ΟΣ 2. 7’ 
λοχῖται τη] 68 Δ λόχον ΡΕΥΠΠΘΗΐ68 
ΟΣ ΤΣ, ΕΝ. 

λύειν, Β0ΊΙνογθ νἱηούαπι, ΠΠΌΘΥΓΑΓΘ ν]η- 
ΟᾺ]15. 3, 2.12. τὴν στρατιὰν, αΑἸτη10- 
[616 Θχοσοιθαιη ὦ, 1, 2. τὴν τάξιν 
πᾶσαν, Τοίΐδιη 8Δ0]6 ΠῚ ΟἸΒίΓΑ ΘΟ 5. 
3, 58. λελύσθαι ἀπ᾽ ἀλλήλων, Ποῃ 
ΘΟΙΏΠΎΠΏΙ {1 ἹΠΊΡΘΙΟ 1, 1, 4. 

λυκοῦν. λελυκωμένα πρόβατα, ΟΥ̓́8 ἃ 
ἸᾺ}18 Ἰασογαΐθ ὃ, 3, 41. 

λυμαίνεσθαι, ἸόθοΥΒ 5. 2; 44- ὃ, 2, 22. 
τοὺς πολεμίους, ἸθάοΥ6, Δ ΘΟ 556 18 6, 
2. 

λυπεῖν τινα, τηᾶ]6 ὨΔΌΘΓΘ 2, 4:10. 2, 
3. 50. ΠΟΟΕΙΘ, ᾿θάογ6 6, 2,12. λυ- 
πεῖσθαί τινι, ρὙΔΝΊΘΙ [ΙΕΥΤΘ 2, 1, 
27. 

λυπηρὸν. {γἸ8ῖ6 7, 5. 82. λυπηρῶς βιοῦν, 
ΤΩΙΒΟΓΆΤῚ ἰγαῃο 6 ν] δ 5.» 45 34. 

μάγος; ΤᾺ ΡΒ ἢ, εἰ, ΠΙν ΠΠΡ 7. Ρῦ: 
5: ἄπ 9. ὙΠ 2, 5 80 }5.2; 2. 

μᾶζα, Ρ8η15 ποι ἀθδοθιιβ 1, 2, 11. ύ, 2, 
2ὃ. 

μαθήματα ἀγαθὰ, Ἰιζτοτορ ὈΟΠξΡ, 5616 η- 
[1ἃ ΥΘΥΓᾺΙΏ ὈΟΠΔΙΠΠ 2, 2,14. μά- 
θημα, Υ6 58. αἸβορὶ πα ΘΧΘΓΟΙ ΒΟ ΠΘ 
οομῃηραγαΐα οἱ δθοΐα 3.1, 17. 

μάθησις, αἸΒΟΙΡ] 8 3, 25 52. 
μαθητὸν, αυοα (1861 ροίεδῇ 1, 6, 228. 
μαίνεσθαι τῇ τόλμῃ, ἴσγοτα, «παδοῖα, 
ἈΥΙΟΙΒΒΙ ΠῚ ΠῚ 6586. ΡΌΡ δ 6 σ6ΡἸ]ΒΉ 116 
τ: 21.9.5. 59. 

μακαρίζειν, Ὀδαΐατη ρ᾿ΙΘΙΟΔΓΘ 5, 2, 28. 
μακάριος, Ὀθαῦα8, ΟΠ ΔΟΟι8. ὃ, 5, 20. 

ΘῈ ΡΟΙΙ ἢ, 2. 27: ὃς 5. 48. 
μακαριστὸς, Ὠθαίτι8β ρΡΓΡΘΙσΑΠτι8 7,2,0. 
μακρὰ ὁδὸς, ἸζογΥ᾽ ἸΟΠρΡΊΙ 5, 5» 42. μα- 

κραὶ ἐπιβοήθειαι, ΒΒ Ὀ5141ἃὰ χ ἸΟΠΡῸ 
1ηΐθυ ν 8110 ΔΙ ΒΒ η ἃ 5, 4: 47- ἐπὶ 
μακρὸν πορεύεσθαι 1018. 

μακρὰν, οὐκ εἰς μακρὰν, ΙΏΟΧ ἢ». 4: 21. 

μάλα, γα] 46. μάλα συμφορὰν τοῦτο 
ἡγούμεθα εἶναι 4, 2, 5. μάλα πως 

οὐκ ἐν χλιδῇ τεθράμμεθα 4, 5. 54. 
μαλακία, τη} }1{165, ἸσΏδν]α 4.1, τό. ὃ, 
ΡΤ 

ΠλλοΣ ζει. ΒΘΡΉΪΙΒ ΔΡΘΙΘ 2, 3, 23. 
3, 3, 41. 4.5 2, 21. μαλακύνεσθαι 23, 
2. πς 10..2..27: 

μαλακὸν, Τη0}}18 (ἐπὶ τὸ πρανὲς καὶ) 2, 
2, 24. μαλακοῦ ΡτῸ ἀγαθοῦ, ΟΡροϑΚὶΙ- 
ἴπτη κακῷ, οοαά. 4, 2, 27. τῶν ἀγα- 
θῶν καὶ τῶν μαλακῶν καὶ εὐφροσυνῶν 
πασῶν ἢἾ: 2, 58. 

μᾶλλον. οὐδὲν μᾶλλον, Ὠ]ΠΙ]ΟΙΏΪΠΤΙΒ 
Ι, 4, 22. μᾶλλον εἰδέναι, οοΥτι5 
ΤΟ ΠΟΡΏΟΨΙΒΒ6 45 5» 582», μᾶλλον 

ΙΝΌῸΧ ἀπ οῦ!. 

οὐην Ὁοπραγαΐ. τ, 6, 28. 2, 2; 12. 
4:10, 15. μᾶλλον δὲ, ᾿π|0 5; 4, 49. 

μανθάνειν τινὸς, ἃ ΠΟ ΟἸΒΟΘΓΘ 1,6, 
44. παρά τινος 2, 3. 9. ΘΟρΡΏΟΒΟΘΙΘ 
Δ. 21: 

μανότερον, ΓΆΓΙΒ 7, 5» 6. λόγοις μα- 
νοτέροις ΝΥ. 1, 4: 4. 

μαντεία, ΤΘΒρΡΟΠΒΌΙΩ ΟΥ̓ΔΟΙ1]1 7, 2, 21. 
μαντικὴ, αἸν]Πδῦ]0 1, 6, 2, 22. 
μάντις, δὐιστι, 86) ἸῃύΘΥΡΥΘ8. ΘΟΏΒ11 

αἸΝΙΠ1 1, 6, 2. ΠΑΓΆΒΡΕΧ 2; 3. 24- 
μάσσων, ἸΟΏΡΊΟΙ 2, 4, 27. 
μαστεύειν, ΠΌΘΓΕΙΘ, ΟὈΡΕΙΘ, δΔΗΪΠΊΟ 

σΟΠίΘΠ ΘΓ, ΟΡΡ. πράως ἐᾶν 2, 2, 22. 
μαστιγοῦν, ΠαρτὶΒ σδραθιθ 1, 2, 18; 

ΠΕΣ: 
μαστιγοφόροι, ἢ ρ6]}181Ἰ 8, 3, 9. 
μάταιος, να Πτ18, 51η6 ἔγαοία 8, 7, [5. 
μάτην φοβεῖσθαι, ἴθτηογα {ΠΠΊΘΓΘ 2, 

τ: 
πος [υϊ τη Βα ΡΊ 6 ΓΘ ΘΖ Ὁ: 
μάχαιρα, 5]αάϊαε, κοπὶς 2. 1; [ἢ 2: 

Ηοηθτο μάχαιραν 6586 παραξιφίδα 
οοηΐτα Ζεηοσοίαμη τηοποϑίμ" ἴῃ 
ΞΌΠΟ]115 Ν᾽ οηϑίβ 1]. Ε,, ότο. 

μαχαιροφόροι, 918 1}18 ἸΠΒΓΓΟΙ 2, 2, 
Ι6. Ὁ: 2: 10. 

μάχεσθαι τινι, ΘᾺ ΠῚ ΔΙΊ] Ὸ ΡΌΡΠΑΓΘ 3, 
. 18, 22. τῷ λιμῷ, ΓοΒΙΒίογθ [8 ΠῚ] 
οὶ 1,5. 6,1, 14. μάχεσθαι πρὸς 
ἐπ εἰ Δαν ΥΒ8. σοσὰ ἢοβύ!]δ ρὰρ- 
ΠΟΘ. 7:1. 25. 

μάχη, Ῥυρηδ Υγαΐ]ο 2, 1, ἢ. 

1» 8» 88. 
μάχιμον, τὸ, 4] Ρυρπηδηΐ 5: 4: 46. 

μεγαληγορεῖν, ΤηΔρΉ 66. ΡΥ ΘΒ ]ΟΔΙ 4, 
4. 2. τηϑρηϊῆςο Ἰοαα, ρ]οΥἹΟβ18 1ο- 
ΠΡ: ἸΥ7 μεγαλήγορος, ͵7δοῖα- 

Ὀαπάᾶαβ 101α. 
μεγαλοπρεπὴς ἐπιμέλεια, οατὰ ΡΓΘ- 

Β᾽ΔΠΠΟΥ δ ΠΟΠΟΥΠοθητου 1, ύ, τύ. 
μεγαλοπρεπὴς. ΔΙΏΡΪΙΒ, ο]ονία οἱ 
ΒΡΙΘΟΥΘ ΘΧΟΘΙ]ΘΠΒ Ρ, 5» ὃ. μεγα- 
λοπρεπέστατον φαίνεσθαι 2, 4: 5. 

μεγαλοπρεπῶς, τηπηϊῇῆροθ οἱ Ἰᾶγρα ύ, 2, 
4, 6. 

μεγαλόφρων πρὸς τοὺς πολεμίους, δηϊ- 
ΤηΟ5115 Δ νουϑιιβ ποβύθμη 2,1, 20. 

μέγας, τπᾶρη8 ϑίαϊαγα 1, 3, 17. 2: 
ὖ 5. ἹΠΔΡΏ18 ΟΡΙθτι8, ΡούΘἢ8Β 5» 5» 
ὃ,9. 8,2, 7. μεγάλους ἡμᾶς εἶναι, 
ΟΡΘ5. Ποβῖγαβ διιοΐαβ 6886 5, 2, 24. 
μεγάλοι ἄνδρες, ᾿ιοτηῖπ65 δά τ}11, ααὶ 
νἸΓΊ] ΘΙ αὐ ρογιιηΐ εοἰδύθιη 1, 3, 14. 
μέγιστα, α΄ ϑιιηΐ τπαχῖμηὶ τηο- 
τηθη 1, ἀἀθοῦτῖιθ ΟἸη θη ΟἸὯΠὶ νἱ- 
Β]]δη]ᾶη]ιιθ τϑαυϊγιιηῦ 7, 5» 52: 
μέγα εὐδαίμων, νὰ] 46. (ΟἸῚΧ 5,1, 27. 
τὸ μέγιστον, ΤΠ ΧΊΠΠΘ 3, 1,1. μεγά- 
λως εὐεργετῶν ὃ, 2, 10, 

οοπύθηϊξιο 



ΙΝΌΙΧ αἰ υοῦϑ. 

μέγεθος λαμβάνειν, σγαῃα πιδου! τη ΠΥ 
Το ν 2: 

μεθιέναι, 6 τῆδητι τηϊζίο 6, ορργ. ἔχειν, 
τηδητι ΤΘΟΙΠΘΓΘ 4, 3. 0. 

μεθόρια, Π68 1, 4, τύ, 17. 
μεθύειν, ΘὈΥΙα ΠῚ 6886 7, 5» 21. μεθύ- 

σκεσθαι, ἸΠΘΌΓΡΙΑΥΙ 1, 3.11. 
μεῖον ἔχειν τινὸς, οἰ ΥΙΟΥ}]8. 6588. 60η- 

(ἸΠΠΟΠῚ8 ΔἸῦοΓΟ 4, 2, ὃ. οὐ μείους, 
ΠΟῺ ῬΔΙΙΟΙΟΥΒ 2,1, 5. οὐ μεῖον ἢ 7: 
4 γ6: 

μειονεκτεῖν, 6586. Θοπαϊποπθ ἀδίθυϊου 8 

θυ. θ;.24. 
ΡΟ ΦΘΡ ΕΝ ΘΟΠ ΠΟ ἀΘύθυΙΟΥ 2,1, 25. 
μειοῦν, ΤὨ]ΠΊΙΘΓΘ 5, 5» 45. τι τῆς ἰσχύος 

μειοῦσθαι ΒΒ. 0 Ὡς: 
μέλει. εἴ τί σοι μέλει τοῦ, 51 αἃ οαγα 

τοὶ [6 ἰδηοὶξ 2,1, 20. οἷς ἔμελε περὶ 
τοῦ, αοταπα, ᾿ηὐθγοσδὺ (6 5, 3, 22. 
ἐμέλησέ μοι ὥστε εἰδέναι 6, 3, το. 

μελετᾶν, τηθαΠ]ςαγ}}, ΘΧΘΙΌΘΥΘ 1, ύ, 41. 
ΣΙ, 21. 6. Πι: 4..1.14. 

μελέτη, ΘΧογοϊ αῦ!ο, τηθα!δῖ]ο0 1, 2, 10. 

8,1, 37. 30. 
μελέτημα, «αὐϊβοίθση ηποα Θχϑγοθίαν 

8: ἀρ. 38 
με Εὐκας Οὐποῖατ!, αι] ἀθαϊιπ 
ΒΕΞΘ ΠΡΟ Π 1} ον πτ  ουτι ἢ; 5, 16. 
ΨΕΓΘΙῚ 6; 1,40οθ. (ὑπ [πἴ. μέλλου- 
σιν ἐγγραφήσεσθαι, διυιηΐ ἸΠΒΟΡΙ ΘΠ ΟῚ 
Ὄπ πο. ἘΣ (Ὁ, τ 2. ΣΟ ΤῸ 
Εἴς. 

μέλος, ΟΔΙΠΊΘΗ 1, 6, “8. 
μέμνημαι ἀκούσας σου, ΤηΘΙΩἸῺ] [η6 διι- 

αἴγθ, στη ΟἸΟΘΥΘ5 1, 6, 2. 2, 4,12. 
ἐμέμνητο εἰπὼν, τηθιηϊπογαῖ 86 α]- 
(616 3,1, 31. μεμνῷτοι, 6, 3. μνη- 
σθῆναι, ΓΘ ΟΠθμ ἴδοθγθ. τίς ἂν 
᾿Αστυάγει μνησθείη ; Ι, 4.12. μνη- 

σθῆναι πρός τινα περὶ Κύρου φλαῦ- 
ρύν τειδ, 2, 12. 

μεμπτὸς ἐρῥ), Βαπα Βρθυπθη τι 2,1, 
τὰ: 

μέμφεσθαί τινί τι τ, 4, 6. 7, 5» 42. 
μέμψις, ΤΟΡΓΘΏΘΏΒΙΟ 5: 5» 14. 
μὲν, ΠΟ Βθαπθηΐθ δὲ: : μὲ ἐγὼ μὲν 2, 2, 

ΩΣ 4: 2: 25. σὺ “μὲν 45 55» 17: ἡμεῖς 

μὲν 4:5 59 ἢ0Ο. μὲν ΕΝ 2.1.) 4. μέν 

γε; 4146 πὶ 2,1, 2. 5» 5» 32. μὲν δὴ, 
Τρ: 1ν 2.1. ἐν εὐρενεκαὶ μὲν δὴ ὃ, 
4. τὴ: καὶ---μὲν δὴ Ὁς, 2. 1.0.5: 9} 2, 
18. καὶ μὲν δὴ καὶ 8, 4, ὃ. μὲν οὖν, 
ΠΟ νΕΥῸ 8, 4. 1Ιο. μέντοι, ΨΘΙῸ, 
ῬΌΒι μὲν 1..32;.2:13.:025 4. 18. -Ἐ0η- 
ἐνδηοτε τας «1 2 8:: ονοπιη α πῃ 
5. 155. 15. ΤΟΡΘΙ ΤΩΣ ἘΦ 2:12. 4, 
28; 5.11. 7.1, 48. καὶ μέντοι, εἷ 
ὨΪΠΙ]ΟΤἴητι8 2,1, 27. καὶ -- μέντοι 1, 
4:9. 2ο. 8, 2, 5- οὐ μέντοι, ΠΟῚ 
ἐατῆοῖν 4: ἢν 31: ἘΠ ΕΣ μέντοι, 
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β8η6, Ῥτοΐθοίο, νθΥΓΟ 1, 4; κα 6, 6. 
᾿ μέντοι 2. 1,09 1.11, δ᾽ 4210: 

ΒΡ 28. μέντοι γε ἀπ, ὁ, 18. 8; 8. 
11,,25. 

δόμος 1 δοῖθ βίαγθ, ορρ. φεύγειν 2, 
..9. 3» 3» 45. 03. ΔΟΙΩΙ ΤΠΔΏΒΥΘ 1, 
" 12. ὃ, 1, 238. ποῃ ἀομηιη α18ς6- 
αοτο 6, 1,1. 

μένος, ΔΥΔΟΥ ΔΠΊΙΩΙ 3, 3,01. μένος ἐμ- 
βάλλειν, ΔΕΪΙΙΟΒ. Δ ΘΓΘ 5, 2, 234. 

μεριμνᾶν, 80]]]1οἸ τ 6586, πολλὰ ὃ, 7; 
ἘΣ. 

μέρος, ΡΆΓΒ, τοσοῦτον 2, 3. 6. ἐν 
μέρει, νἹΟἰββίτη, ταυΐαῖ5. νἱοῖθιιβ 2, 
3, 18. ἐν μέρει ἀκροβολιστῶν εἶ- 
ναι, [ΠΡῚ τηηθῖθ [ρθη ]ΟΙΓΩ, 
ΘΙΏΙΠΙΒ ΡΌΡΠΔΙΘ, να] ΓΊΟΥΘ 
Ρυρηδια 6, 1, 28. τὸ μέρος ἀξιέ- 
παινον ποιεῖν, Ῥαγΐθη ΘΧΘΓΟΙΐτι5 5101 
τηδηαΐδιη τοαάογθ ἰαπάθ αἱρΏδΠΙ 
8» 3» 6. 

μεσόλευκος, 4100.0 “ΙΒυΠΠοΐτ5 8, 3,12. 
μέσον ἡμέρας, ΤΩΘΥ]165 4, 4.1. μέσον 

νυκτῶν, Ἰη6 618 ΠΟΧ 55 3, 52. τὸ μέ- 
σον τῆς σπουδῆς, ξοϑ πα ῦ]ο0 τηθη1ο- 
ΟΥΒ. 2, 4; 2ὃ. ἐν μέσῳ, 1ῃ Ρτοτηρία 
4. 5» 49. ἐν μέσῳ εἶναι τοῦ συμ- 
μίξαι, ἸΏΡΘΟΙΓΘ αοτηητιβ. (οη- 
Λαποῖῖο Παῖ 5» 2, 26. ἐν τῷ μέσῳ 
ἑαυτὸν παρέχειν, ἴῃ ῬΆΘ]ΙΟΟ νΥΒΔΓΙ 
ἢ, 5. 46. εἰς μέσον κατατιθέναι, ἴῃ 
ΤΩΘ61Ο ῬΙΟΡΟΠΘΙΘ 2,1, 14. εἰς τὸ 
μέσον τῶν τάξεων λέγειν, ἀρὰ σ6η- 
ὉΓΙΟΏ 685 αἱ] ΟΥ̓ΘΙΊΟΠΘ 3, 3, 7. 8, 5» 
22. διὰ μέσου ποιεῖσθαι, ἢ ἴῃ τηθα απ 
ῬΘΟΙΡΘΓΘ 6, 3, 2. τῶν ἐν μέσῳ 2. 

2, 8. κατὰ μέσον τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς 

7» δ» ὃ. ; 
μεστὸς, Ταρ]οί5. οἰρο, ορρ. 

5,.4.».21. 
μετά τινος μάχεσθαι, Δ]14ᾳ αθτὴ ΒΟΟΙ πη 

ΠΆΌΘΙΘ 1ἢ Ρυρμᾶ 7, 1.13. 2,1, 12. 
μετά τινὸς εἶναι, βίδγθ 80 αἰΐψυο Ἢ 
4-. ἤ- οἱ μετ᾽ ἐμοῦ, ΤΠ6] 2, 4. τ6. 

Οοηΐ. 5. ΤΡ 2ΟΣ «ρον ϑνια;2Ε. 
μετὰ σοῦ, ἴα δα]αΐοτο 4, 6, 7. Οοηΐ. 
ύ,1, 41. μετ᾽ ἐμὲ δεύτερος, Ροδῖ Π16 
ΒΘΟΌΠΘΟ ἸΟΩΟ 2, 2, 4. ὁ μετὰ ταῦτα 
χρόνος, ἴθΠΠΡιι8 ῬΟΒίθυ]η ἢ, 2; 22. 
πόλιν πλουσιωτάτην μετὰ Βαβυλῶνα 
ΣΤ ΤῊΣ 

μεταβάλλειν. οὐ πολὺ μεταβαλοῦμεν, 
ΠΟῚ ΤᾺ ]ζπι ΠΏ γΘΟθαθη8. ἃ ΘΟΏΒ1ι6- 
[6]Π6 ἴῃ ΥὙΔΙΟΠΘ νἹ]οίτιϑ 6, 2, 27. 
μεταβάλλεσθαι, σομνοΥῦ ν6] αθχ- 
ἸΥΟΥΒΊΙΠῚ Ψ6] 5] ΠΙΒΙΓΟΥΒΊΙΠῚ 7, 5» 6. 

μετάγειν, 5661 οὑτη ΘΧΘΙΟΙδι ΔΙ ΘΓ Τὴ 
7» 4» 8. 

μεταγιγνώσκειν, ΒΘ θη τὴ πγπίδγθ ἢ. 
8» 40. 

2 

ἄδειπνος 
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μεταδιώκειν, ῬΘΙΒΘΑῚΪ 4, 3» 3. ϑ8δ. τη 
ΒΡΒΘΟᾺΙ "» 83» 1’ 

μετάδοσις σίτων, ΕἸθαπὶ ᾿ΠΊΡΟΥΓῚ 8, 
Ἅ;12: 

μεταζενγθώναι ἵππους, ΘαΠΟΓΠῚ 1.η6- 
ΤΟΥ. 1ἢ ΟΠ τηπΐαγθ Ἰοοῦτῃ ύ, 
ἈΝ 21: 

μεταθεῖν, ΟΟΥΒῸ ῬΟΥΒΘΟῸΙ 2, 4.5 24: 27. 
μεταλαμβάνειν ἱμάτια, νοϑίο5 τηϊιΐδῦθ 

4, 5. 4. μεταλαμβάνειν τινὸς, ῬΟΪΙΓῚ 
Ὁ]Π]ααο, ἀ. 6. 8]1ου)]8. ΘΟηϑιιθίι 18 
Τπῦϊ 7: δὲ δι. 

μεταμέλεια, ΡΟ ΘΠ 5, 3. 7. 
μεταμελόμενος, 416πΠ| ΡΟ ηϊζοΐ 4, 6, 5. 

μὴ μεταμελῆσαι τῆς πρὸς ἐμὲ ὁδοῦ 
ΠΡ 2 Ο ΘΟ. 5; ὩΣ 

μετανοεῖν, ΤητιῖΑ 76 ΒΘΗ ΘΏΠΔΠ. 1,1, 2. 
μεταξὺ, Ἰηΐεογ 7.1. 1ο. μεταξὺ πορευό- 

μενοι, ἸηΐοΥ ΘΠ πὴ, 1 {ΠΟΘΙ τι8 
Θυ δ. ΕΙΣ 

μεταπέμπεσθαι, Δα 86. νΟ(ΔΓΘ 1,23,1 
τη του 411 αἰϊογαηΐ 6, 2.1 

μετασκευάζειν, ᾿τηπηαΐαιθ, ΔΦ}16} 1Π- 
ΒΙΓΌΘΓΘ 6, 2, 8. 

μεταστρατοπεδεύεσθαι, οαδίτεα την 8 

3» 3» 23. 
μεταστρέφεσθαι, 8586. σΟΠνΟΥΘΥΘ 2, 2, 

2. δ. 5 28. 30: 
μετατάττεσθαι, Δ016Π) τητπίαγα 6, 1, 42. 
μεταφέρειν, ἃ 8110 1ῃ 8]1π|πὶ {ΔΗ ΒΊΕΥΤΘ 

1,0, 20. 
μετεῖναι, ΟὈΥΘΠΙΪΓΘ 2, 2, 6. φροντίδων 

οὐ μετῆν αὐτῆ, σΥΑΤιΠῚ οΥαῦ ΘΧΡΘΥΒ 
ἢ. 2, 28. μέτεστι μικρόν τι ὑμῖν 
ἐμοῦ, ρετοχῖριια νΟὉ]5 δϑῦ οορὶα τηθὶ 
7: 5: 44: 

μετελθεῖν, αΠυ ΟΥ̓ ΓΘ, ΤΟροίοθυα ύ, 2,1 
μετέχειν ἀρχῶν, ΡῬΔΥΠΟΙΡΘΠῚ 68861, 2, 

15. μετέχειν μέρος, ΡΆΓΓΠΟΙρΡΑΙΘ 2: 
4,6. πλεῖστόν τινος μέρος, τη ΧΊΙΗΒ 
Δ]1συ]5 σοηβαθί1Πη6 ἔχ] 7, 5, 54. 

μετεωρίζεσθαι, ἴῃ 5] Πη6 ἔδΥΥ] ύ, 2, 5 
μετουσία (ΟΡ]8 8, η. 22. 
μέτριος, τηοαϊοιι8, Τηοαο αΐτι8. 2, 4. 14. 

ὅσον μέτριον 2, 4; 22. 20. τὸ μέτριον 
26. μηδὲ μετρίοις ἢ, 5. 32. 

μετριότης, τηοαογ8[10, ΤΟΙ ρογΔης1ἃ ἴῃ 
ΕἸΡο ροΐμπαμθ 5; 2. 17. 

μέτωπον, ἴνΌΠ8, 8616] ΠΠη6ᾳ Ρυπηὰ Πο8- 
[6 ΠΔ ΨΘΙΒιι8. ἃ ΘΟΥΠῚ ΔἸίθγο δα 8]- 
ΘΓ 2: 4. 2, 3. 

μέχρι τοῦδε, δάμυις 6, 1, 11. μέχρι 

ἑσπέρας, δὰ νΕΒΡΟΓΔΠ τ56116 1, 4, 
28. μέχρι τοσούτου, ἀ(ἰ ἢος ἀδατι6 
ΤΠ ΘΥΨ Δ] ΠῚ 7. 29: 

μὴ: ΜΘ. μὴ οὐ 1,1, 2. 1, 4: 2 μὴ οὐχὶ 
2: Ζ.ΙΘΕ 4.) 8. 8. μὴ ὅτι---ἀλλ᾽ οὐδὲ, 
3, 2, 21. μὴ ὃτι---ἀλλὰ οὐ, ΠΟ 
τη0640---864 η6---ατ]΄θηη 7. 2, 17. 
μὴ ὕὅπως--αλλὰ οὐδὲ 1, 3, το. μη- 

ΙΝΌΕΧ ἀμ Οὔ. 

ποτε Ὁ. οί. 5» 3.7. μὴ πώποτε 23,1, 
47. μήτοι γε, ὨΆ]]Ο πηο6ο 2, 3» 24. 
μηδέ γε-μήτοι 2, 4, 27; 28. τὸ μὴ 
5.1, 28. τὸ μὴ οὗ 1, ὁ; 22: ἢ: 5» 42: 

μηδὲν λέγειν, ἀἴσογο, Δ] ατἱὰ [αΕ1]6, 
Π11110 τη060 ῬΓΟΡΔΌ116 8, 3, 2ο. μη- 
δενὸς πλείω, ὨΪΠ11Ο ΡΙυνᾶ 5.5 25 0. 

μήκιστον, ἸΟΠΡΊΒΒΙΠΊ6, ΟΡΡ. 4: 5. 28. 
μὴν, νΕΓΟ. τί μὴν 2, 2, τι. πῶς μὴν, 

τίνος μὴν ἕνεκα, ΟΌΥ [Δ ηήθΙη 1, Ρ, 
28... 3,1. 41. 8,.4,,10:. οὐδὲν μην: 
ΘΟ ΨΘΙῸ 4, 5, 27. οὔτε---οὔτε μὴν, 
ΏΘ0---ἢΘ0 5: 4, 11. 

μηρὸς. ἴθ᾽ 2,2; 18. 
μηχανᾶσθαι, τηο] ]ΓἹ, ΘΟΙΏΡΑΓΆΓΘ 1, ύ, 

ΤᾺ} 22: λαμβάνειν 25. 4:5»49. με- 
μηχανημένα ἐξ ἀδίκου, τη 8}15 ἃ. 8 
Ρᾶτγία ὃ, 8, τι8, μηχανᾶσθαι γέλωτα, 
ΡΙΒΊΙΠῚ ΤΠΟΥΘΥΘ 2, 2, 12, 14. ἀρκέσει 
μηχανώμενος, ἔως 5» 4: 46. τεχνῶν 

τῶν μεμηχανημένων, 866. 1ΠΠΠ1ΠνΟ, 
8,23,1 

μηχανὴ πολλὴ καὶ μάχη περὶ τοῦ προσ- 
ελθεῖν, ΗΠ ΡΙοΧ ΤΩΟΪ1Ο 7, 5» 38. 
μηχαναὶ ἀπαλλαγῆς τοῦ βίου, τηοαὶ 
ΘΧΟΘάθηαὶ 6 νἱὐᾶ 5. 1, 12. μηχανὰς 
μηχανᾶσθαι, ἀΥθ 5 αἱ 1, 6, 39. μη- 
χαναὶ, Τηδοῃ]ηδ5. Ὀ6]]1688. δα ΤηπγῸ8 
αριηο]θηοβ 6, 1, 20. 7; 2: 2. μη- 
χαναὶ, ᾿ΌΤΥΕΒ γοΐαΐδα 6, 1, 52; 3, 8 
δ᾽, 5 ἢ πρ ΞῸΣ ΤΡ ΩΡ 

μηχάνημα, ΠΟΠΒΙ τη, γ65 Θχοορζαΐα 
ὃ, 6, 17. μηχανήματα πρὸς τοὺς πο- 
λεμίους. ΘΟΙΒ1Π18 Δάνθυθιιβ Ποβίθβ 
ἐχοορ!ίαίΐα 1,0, 38. τηδΔοΠ]ηᾶ 7, 4: ἢ. 

μηχανοποιὸς, τηδο!ηδγάτη 6] ΠΟΔΥ ΤΩ 
[Δ ΌΘΙ 6,1, 22. 

μιαιφόνος, Ποτηϊοϊαᾶ 8, 7, 17. 
μιαρὸς, ΒΟΘ]οΥαίτιΒ 1, 3, 11. 
Μίθρης, 50], 1)6ιι5 Ῥογδογιην Ἴ. 5.» 58. 
μικρὸν, Ραυϊυϊαπι Το ΠΣ μικρόν τι 

μέρος, Ῥϑγοχιριια ῬΑΥΒ 7: ἢ» 44. ὅτι 

μικρότατον 5, 4: 26. οὐδὲ μικρὸν 
Πάλλ Π6 [ΔΏΠ]]ατὴ ααϊάθιη τηδρῚ8 
ν. 2, 12. μικροῦ, ῬΙῸΡΘ, ρᾶγαιῃ δὉ- 
τὴ αΌ]Η 1, 4; ὃ. 

μιμνήσκεσθαι. Υ΄. μέμνημαι. 
μισθὸν φέρειν, Ῥθοιμη]δπὴ ΡΤῸ ΠἸΒΟΙΡ πὰ 

Ρϑοΐδιῃ ἴθγι 1, 6, 12. μισθοῦ στρα- 
τεύεσθαι, γΛΟΥΟΘΠΔΓ 11) ΠῚ1}1{6 1 6586 

8:2; 7: 
μισθοῦσθαι, σοπάπιοογο 6, 2, 9; 10. 
μισθοφορεῖν, 5: ΠΡΟ Πα ἴδοουθ 3, 2, 25. 
μισθοφόροι, ταογοθάθ οοπαιιοί 2,1, 2. 
μνῆμα, τηοπαμηθηΐαμη, ΒΘΡ.Ϊ σι 7, 

ΘΠ ΘΙ. Θ: 
μόλις, νὶχ [ἀπά θιη 1, 3»4; 4» 24: 
μονιμώτατοι, 46 ΠλΠ]Π]λ18 οσαν]8 ἃΥ- 

τηδύτιδο, ατιὶ τη χὶ ΠΊ6 τοϑιδύιιην Ποϑιϊ 
ϑ' 5.11. 
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μόνιππος, Θ΄] 118 ΒΙΠρΡῚ]Α}18, 4ῸΪ βοῦν! 
Θα 11, ορρ. δθαὰὸ οὐὐγαμ Βα θοαὶ 
6,4,:1:. 

μόνον, 5 ΠΊΡ]]ΟΙΓΘΥ, 8[η6 Ἰπογνθηίιι 
Δἰϊ5 Χ6ὶ 3,1, 22. μόνον οὐκ, ἰδ ηίτιΠὰ 
ὭΟΉ, ΡΓΟΡοπιοά πὶ .» 5: 80. οὐ μό- 
νον γε---ἀλλὰ καὶ τ,Ὸῷ, 17. θυ ὴι 

μόνος μόνῳ ἔλεξε, ΒΟΪῈΒ ΘΙ, βοἷο, γο- 
πλοῦϊβ ἈΓΡΙΌγ]8, Ἰοουῦιβ ϑϑὺ 6,1, 36. 

μονοσιτεῖν, ΒΘ ΠῚ6] ἰΔηϊαπη ἀ]6 ἀαοαὰθ 
ΒΌΙΠΘΥΘ ΟἸθπ ὃ, ὃ,0. 

μόνως, ἰδ 1 2, 2, 22. 
μουσουργὺς, ρϑα να ἡ: πε ειτο τς 1. 
μουσικὸς, ΤΠ 516 86 ΑΥΡΓ8 ῬΟΥΙΓαΒ 1, ύ, 38. 

μουσικὴ 83, 3, 58. 
μοχθεῖν, ἸΔΌΟΥΔΓΘ 1, 6, 25. 
μοχθηρὸς, ἴα{1}15 οἵ ἸΠΑΡΙΌΡιιΒ 3.1. 1.2, 

18. 
μόν, οἰδάθγθ οΟ]085 8, 2, 27. 
μυρίαρχος, ρτϑοΐδοίτιΒ τηγτδ 05, ἀΘ ΠῚ 

ΤῊ πἴτ 5.2. τὺ: Ὁ..8; 20,,21. 8:1, 
14. 

μυρίοι, ἸΏ ΠΟΓΙΠΘΙΙ 5.1, 12. 
μυριοστὺς, Ἰερὶο ἀθηθχη τ]Π]Πατὴ ύ, 2, 

20. 
μυσάττεσθαι, ἴα. Ἶγ6, ΔΥΘΥΘΑΙῚ 1, 2, 5. 
μῶρος, ΞΜΠΠ15..5..3..45- 7.58» 10. 

νάπη, 58 1{π5 1, 6, 42. 
νάρθηξ, ὈΔΟ1]]τι5, [Θγα]α 2, 3, 17. 
ναρθηκοφόροι, ἴδγ]Δ5 ροϑίδηΐθβ 2, 2. 

18, 20. 
ναυαγεῖν, Ὠδα ΓΑΡΊΠῚ ἔβοθυθ δας σὴ, 
νεαλὴς. ΥΒΟΘΏ8, ΠΟΘ Υ νἸ ΤΊ τι5 ὃ, δ, ὯΠ: 
νει κεύεσθαι; ϑϑίδίθιη Ἰανδηίοπι 

ΤΥΔΏΒΙΡΟΓΘ 1, 2, 15. 
νεαρόν τι, ΒΡΘΟΙῈΒ5. Δ]|1]1ἃ αν Ώ}]15. 1, 

4.8. 
νεῖσθαι, ἴγ6 4.1,11. 
νεκρὸς, ΘΟΥΡΙῚΒ ΤΟΙ] 7. 3, 4. 
νέμειν, ἸΒΕΓΙΡΙΙΕΓΘ 4, 5» 52. ὈΠΙΡΊΈΘΓΟ, 

ἰδ δτα 2. 1. 9. ῬαβΟοσδ᾽ 4,2, 20. 
νέμεσθαι, ῬάΒΕΙ 1,1, 2: 6, 4. 6, 2, 5. 

νεόγαμος, ΥΘΟΘΏΒ Τ]ΔΙΪΓΠ1Β 2.1, 90. 
νευρορραφεῖν, ΠΘΥΨῚΒ ΠΟΏΒΊΙΘΓΘ 8, 2, 5. 
νεωστὶ, ῬΘΟΘΏΒ, Ρᾶι]Ὸ Δηΐθ 2, 2; 36. 
νέωτα. εἰς νέωτα, ἴῃ! ΘΠ ΠῚ ῬΥΟΧΊΓΗΙΙΠῚ 

7»2,138. δ,ό6, 15. 
νικητήριον, ῬΥΘΘΙΏΙΙΏ ΨΊΟΓΟΥΊΘΒ 2,1, 24. 

8, 3, 33. νικητήρια ἑστιᾶν, ΘΡΆΪΠΙ 
ὙἹΟδΟΥΪδ5 οαδθ ἀΔγ6 ὃ, 4,1. 

νομεὺς, ῬΑΒίΟΙ 1,1, 2. 8, 2, 14. 
νομὴ. ῬαΒΟΆΌΠ 2, 2. 20. νομαὶ κτηνῶν, 

ΒΊΕΡ65 Ραβοθηΐββ 5, 4, 28. 
νομίζειν, Ἰδοσδι Ἐπ δ 8." 5..5.:Ὁ.8;.8. 

νομίζεται ὃ. 7. 27. νομιζόμενος, ΤΏΟΤΒ 
ΤοοθρίαΒ, παὐϑιίαίιι8, ΒΟΪΘΙΠΗ]Β 2 »2510: 

3, 58. τὰ ΠΝ πους τοῖς δεαῖς. αὰ8 
α115 ἀθὈθηύαν Θ Ἰερθ 4, 5» 14. τὰ νο- 
μιζόμενα ἱερὰ, Β8.Υ8 5016, 18 8, 7.1. 
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νόμιμος, Ἰοστατη ΟὈ]ΔΟΥ 1, 6, 27. νόύμι- 
μον, ἸορΊθτι8 ΘΟΠΒΘη Δ ΉΘΙΔΠῚ 1, 3. 17. 
τι8ὰ ΓΘΟΘΡίλΠΙ 1, 2, 2. νόμιμον ποι- 
εἶσθαι, Ἰδρα ΒΆ ΠΟΤῈ ὃ, 4, 5- τὰ πρὸς 
τοὺς νόμιμα πολεμίους 1, 6, 24. νο- 
μίμως, Ἰοερτπιθ ὅὃ,1, 2. 

νόμισμα, Ὠϊι]8Πη8 4, 6, 12. 
νόμος, ΤΩΟΒ 1, 2; 4; 4» 27; 28. νόμος 

βλέπων γοῶ ϑολι8 ὃ, 1, 22. 
νόσημα, τρου 18 6, 2, 27. 
νοσηρὸς, ἸΠΒΑΙΌΤΙΒ 1, 6, τό. 
νοσφίζεσθαι, ΔνογΥίο}8 4, 2, 42. 
νουθετεῖν, ΔαΤΠΟΠΕΘΙΘ ὃ, 2, 15. 
νυκτερεύειν, ῬΘΥΠΟΟίΆΓΘ 4, 2; 22. 
νυκτοπορεῖν, ᾿ΐδ᾽ ΠΟΟΙΆΓΠ Τὴ [ΔΘΘΙ6 5, 

τ 0: 
νυκτοφυλακεῖν τὰ ἔξω, σΑΒίΓΟΙ ΤΩ ρδΓ- 

[68 ΘΧΤΘΙΊΟΓΕΒ Οσαβίοα ΓΘ ΡῸῚ πΠοοίθμι 
ἈΈΡΑ 

νύκτωρ, ποεῖίᾳ 4. 5» 0. 
νῦν, τηοᾶο, ρᾷ10 δηΐθ, 6. ΤῈ 6Υ. 4: ἢ» 

48. 5, 4, 32. 7» 1, 43. ὁ. ρθ). 8, 
2.27 Φὺν δὴν τασβο Ο. ρΡε7. ΠΣ ἢ; 

δ. ΟΣ ι. 4.1, 22. τὸ νῦν εἶναι 5. 
ΠΡ ες νῦν τοι 72. ἀδ μὗπν “7. 2: 2η- 
ἄγετέ νυν 4, 2, 37. νῦν δὲ, νογαη- 
ἰαϊπδη 8. 2.22: 

νὺξ, ἐκ νυκτὸς, ἐκ τῶν νυκτῶν ὩΟΟΙὰ 1, 
4; 2: ὍΣΣ 12. 

νυστάζειν, ἀΟΥΓΗΙΑΤΕ 8, 2, 42. 
νωτοφόρον, τὸ, ἡπιπηδηΐαπη, αιιοα ἄοΥ80 

Ροτύαϊ οπαϑβ ύ, 2, 234. 

ξενίζειν, ὨΟΒΡΙΓΟ ΘΧΟΙΡΕΓΘ 8, 3, 385. 
τινὰ πολλοῖς ἀγαθοῖς 5. 2, 2. 

ξένιον, τηῦητιβ ὨΟβριύα]θ 3, 1, 42. 5.» 

4: 14. 
ξηρὸν, τὸ, τοῦ ποταμοῦ, ἢατηθη ναο- 

βυσζα ἢ. Β, τᾶ. 
ξύειν, ΓΔ ΘΓΘ, ΡΟ] 6:2, 52: 
ξυήλη, ἃϑεῖα, ταάαϊα, 150 ΠΊ ΘΗ ΤΠ 

ἔουγθατῃ δα ρο]δηάατῃ Πρ αΠ ὦ, 2. 
5: 

ξυλοκόπος πέλεκυς, Βθουτ]8. δα Ἰρπᾶ 
Πηάοπηάὰ 6, 2, 26. 

ξυστὸν, ᾿αβία 4.) 5; 58: 6, Γ. 7,1, 22. 
ξυστοφόροι, αἱ ξυστοῖς υἱπηΐυτ 7. 
158; 2. 16. 

ὁ. καὶ τὸν 1,3, 9. ὅσοι οἱ μὲν---οἱ δὲ 
Τιτ τιν, ΟΝ ἐπ παρ τν ἡ, ἄν ΘΑ: 

ὄγκος, τη0]685 6, 2,32. 
ὀγμεύειν τινὶ, ἃ πΐα 8]14 6 ῃη ΡγΟΟΘθΥ8 

Β6116 ἸΟηρᾷ 2, 4, 20. 
Ὁδε: ΠΙΟΣ σῆδε, 1. ὃ; 1.21} }2..21.: 

8, 6. 
ὁδοιπορία, ἸΘΥ 1, 2, 1Ο. 
ὁδοποιίας ἤν τι δέῃ, 81 αθϑπαο νἱᾶ δϑί 

τηπηϊοηαδ 6,.2, 36. ὁδοποιοὶ, ΟΡΘΙ 6 
Τα ΠΙ ΘΠ ΠΑ τα ψΙ Δ Π 6, 2, 26. 
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ὁδὸς τοῦ ποταμοῦ, ΠΌΤ] 15. ΙΝ ιι5 7, 5» 
τό. τῆς ἐπὶ οἶκον ὁδοῦ ἢ, 2,1. ὁδὸς 
ἐπί τι, γαῖϊο δἰ ποι παι ὉΠαυϊ 4 εν, 
24. καὶ τίνα δὴ ὁδὸν ἰὼν, ψιιοτηο 10 
ἰαη ρθη ὃ 1, 6. τύ. 

οἷ, αο0 5» 4.15 
οἴκαδε γράφειν ἐπιστολὴν, ἃ β1105 6ρ]- 

Β[ΟΙΔΙη ΒΟΡΙΌΘΥΘ 2, 2,9. τὰ οἴκαδε 
ποθεῖν, ἀΘ51ΟΥ10 τϑα]ύτ8 1 ΡΤ] Τὴ 
(ΘΠΘΙῚ 1, 2.4 

οἰκεῖν, ρα ογπᾶτο, ΔαΤΩ] ]Βίγδγθ. πόλις 
οἰκεῖται 8, Ι, 4. οἶκος 2: 2: 26. 5» 4: 

80. ὃ: ἰό, 14. οἰκεῖται σκηνὴ καλῶς 
στρατιωτικὴ 4, 8» 39. ποῖαι πόλεις 
νομίμως ἂν οἰκήσειαν 8,1, 2. οἰκου- 
μένη, 801]. χώρα, Ἰοοα ΒΑΡ τ ΘΕ ΩΡ2. 
4: 4.8 δ: 

οἰκεῖός τινι, ξΑΤΩΙ]]ΔΤΙΒ 4, 6, 13. 7, 5» 
49. οοῃἠαποίαβ οὑπὶ 8]1]πὸ ὅ, 7, 
14. ΡῬΙΌΡΓΙΆΒ, ΟΠ Δ]16Πῖ1ι5, ΠοΟβίγϑο 
Ρο(Θβίδτ]8 οὐ 818 4. 5. 30. 7: 8» 

ρό. οἰκειότερά σοι, 86 {6 Ῥοτί!- 

Ποπί ΤηΔΡῚ8 ὃ, Τὴ 16. ἱππικὸν οἰκεῖον, 
Θαυϊαίαβ ῬΓΟΡΙᾺΒ, ορρ. οφιξαξζιις 
ΒΟΟΙΟΤΊΜΙ 4. 3» 4: 8. οἰκειότατα θερα- 
πεύειν, ΑἸΠΡ ΘΗ ΙΒΒΙΠΠΘ. ΘΟ]ΕΘΙΘ 5, 5» 
50: 

οἰκειότης, ΟΠ] ΠΟΙΟ ὃ, 7, 15. 
οἰκέται, αι] Πα 186 ΤΈρτιηΐ ἃ μϑύγο- 

[ἈΥΔ1]185 4, 2, 2. 5» 4; 2. 5866 8εογυὶ 
ΤΣ ΤΥ ΤΣ 4, 12.12.28 1. 

οἴκημα, τα υ]αύαχη, οΟμίρηαῦ!ο, Θ0Η- 
Βύγιιοῦο 6,1, 52.» 52- 

οἰκήτωρ. ἸΠΩΟ]ἃ 3, 3. 21. 
οἰκοδομεῖν, ΘΧΘΙΓΙΘΓΘ 7; 5» 11. 8, 2, 5. 
ΤΠΠΪ 6, ΠΠΠΓΟῸ ΟἸΏΡΘΥΓΘ 2, 1,1. ἐπί 
τι, σΟ]]οσᾶτθ ΠΥΤΏΘΙ οὐ ΔαΒίγ ΓΘ 

Σ ΘΡ ΩΣ» ΤΕ: : 
οἴκοθεν, ἀΟἸΟ 1, 2, ὃ. 6 Ραίγϊα 2, 4.9. 

ὩΣ 2. ΖῸΣ ἀοπηοθιϊοο 118} 2: 2; τὸ: 
46 σοπβαθίπα!ηθ ἀομηβϑίϊοδ 2, 2, ἢ. 

οἴκοι, αοηυὶ, τὰ Ῥαΐγϊα, ἃριια 81108. 1, 2, 
18. 5. 3; 24. τὰ οἴκοι, Υ68 ἀοτηββίοας 
ό. 1, 42. 

οἰκονομία, Τοὶ ἀοτηθϑίϊοο Δα ΠΙ]Πἰβύγα[]ο 
1, 6, 12. ἡἧ περὶ τὸ φρούριον οἶκο- 
νομία, ἙσΟΠΒψ] 110 οα5.6}}} 5, 3, 25. 

οἰκονομικὸς, ΤΟΊ Ρυναΐο ΔαΠΠἸΒίγ 186 
ΡΟΙΙΒ. 2, 2, 14. οἰκονομικὰ Υ6] ἴα- 

ΤΉ1}]}1ΔΓ1Β Δαπαϊπἰβύγα1ο 8. Ὑ : 
οἰνοχοεῖν, ΝἸΠΌΠη Ἰευναδι: Ι, 2, δ. οἱἰ- 
-Ῥοχόος, ΡΟΟΙ]αΐου 1, 5, ὃ. 

οἷος, 6. ἀηγη. ργαοε(οηΐο τοιοῦτος [, 2, 
4. οἷος ἕπεσθαι, Ἰῖὰ ΘΟΙΏρΡΆΓΑΙπΙΒ τἰΐ 
βθαπαίαΓ π ΩΝ, ΠΤ ΤΥ τὰ 
εἰμὶ, ΡΟΒββιτη ὄ, 1, 38. ὁπότε οἷόν τ᾽ 
εἴη, αυοίθβουηαᾳθ Οὗ ΠῚ 6586 1 4» 
15. οἷόνπερ εἰ, ἃ0 ΠῚ; ὑ,.10..: οἷα 
δὴ, υἱροίο, ἡ. 4. ἅτε 4, 2, 4. οἷα δὴ 
ὧν, τἰὖῷ'΄ ΟἹ ΠΙΠΟ οἰαΐ 1, 3, 2. οἷα δὴ 

ΙΝΌΕΧ σἈ ΟΌΡ, 

εἰκὸς, αὖ ΦΟ] ΘΙ οϑί νΘΓΟΒΊΠΏ116 4, 2, 
ὌΝ 

οἴχεσθαι, Αἰλῖγα 2, 4, 9. 3. 2, 14. οἵἴ- 
χομαι παβαιβέρον ΙΩΑΣ λαβὼν Εἰ 
ἘΡΉΘΖ: νὰ τεϑὲς- 6,:2, 107 ΠΟΙ 95 Υ, 
12. ΠΩ» Ὁ - οἴχομαι, ῬΘΤῚΙ π. 45ΈῈΣ. 

οἰωνίζεσθαι, ΔῸΡ ΓΙ ΤΩ ΟΔΡίΔΓΘΊΙ, ὅ)1. 
οἰωνοὶ, ἄν 681, 6, 44. αἴσιοι, Ῥοπδ δὲ 

2. ἘΣ 
ὀκνεῖν, ὉἸΤΏΘΥΘ, ΓΟΥΤΩΙ ΔΙ 2, 2, 21. 6, 
τ: ἱγθρί4ατϑ 3,91,2. τὸ μέλλον, 
ἀδ δνθηΐα τοὶ βδϑὸ βοοἰφαπι ἢ» ΠΟΎΣ Ὲ). 
περί τινος 4; 5: 20. Π0]]6 6,1, 32. 

ὀκνηρότερον προσιέναι, Οὐποίδηϊζιιιβ 
ΘΟΙΓΘΙ, 4, 6. 

Ἐπ ἅρμα, ΟΌΥΤΊΙΒ ΟΟἴοΟ ΓΘ ΠΟ ΠῚ 
6: ΕΣ: 

ὄλβος, Ορε68, [6] 1οἰῖαβ οχ Δραπάδηϊια 
ΟΡΌΓΩ οἵ αν} Π]ΔΓῸ1ΠῚ 1, 5. 9. 4; 2, 

.. 44» 46 : 
ὀλιγοετία, Δ ΠΟΥΤΙΠῚ ΡΟΙΐΆΒ 1, 4. 2. 
ὀλοκαυτεῖν, ν]οῦ πη ἰοΐατῃ σοτηθι- 
ΓΙ 5. 5: 2: 

ὁλοπόρφυρος, τοῦ ΡΌΓΡΌΓΘΙΙΒ ὃ, 3,12. 
ὅλος, τοΐᾳ8. τὰ ὅλα, ΒΌΓΩΙΗΔ ΓΟΒΡΌΘΙδα 

8, 1,12. ἡ τῶν ὅλων τάξις 8, 7, 22. 
ὅλως, ῬΙᾶποὸ 8» ἌΠ 3 ΩΣ: 
ὁμαλὸς, Ρ]ΔΠῈΒ 5, 23, 26. 
ὅμηρος, Οὔ 868 4, 2, 7. 
ὄμνυμι τοὺς θεοὺς, ᾿11Ὸ Ρ6Ι (608 5, 4; 

56} 19.28: 
ὁμόγλωττοι, αὶ Θαάθη αὐππηΐαχ ᾿ηρτιᾶ 

ΠΗ ΣΡ 
ὁμογνωμονεῖν τινι, ΘΓΤΩ ἉΠα 0 ΠΟΏΒΘη- 
ἀπ τῶν. 2: 2... 8. 20. ὁμογνώμονά 
τινα λαμβάνειν, ἴῃ 881 Β5θηΐθη- 
[ἰᾶτὰ δα σοῦθ 2, 2, 24. τινά τινι 
ποιεῖν, ἴῃ ΔΙΓΘΥτι5 βοηςθηθ δ δα απ- 
ΠΘΙ8 5, 5» 46. 

ὁμόθεν παίεσθαι, ΘσΟΤΩΙΉτΙ8. ΟΕΘαΙ 2, 23, 
20. τὴν μάχην ποιεῖσθαι, Ἰῃϑϊ{π|6Γ6 
αὖ ΟΠ] ΠτΙ5 ΡαρΤΘίαν 8, 8,22. διώ- 
κειν, ῬΓΟΧΊΠΊΘ ἰΠΒΘΑᾺ]1, 4, 23. γε- 
νέσθαι, ᾿ιδάθτη ΟΥΠῚ 6586. ρᾶγθηΐ- 

Ὀυ8 8, 7» 14. 
ὅμοιός τι, 51111}18 ἴῃ 0,1, 37. ὅμοιοι, 

4Ὁ] Βα ηΐ δ] βάθη ΘΟ ΑἸ ΠΟΗΪΒΙ, 5.5: 
6, 25. 2.1, 12. 64] οἸυβάθσιῃ οὐ- 
ΡΙΑΙ βιιηΐῦ ρ]ουῖθ 2, 3,10. τῶν ὁμοίων 
ἡμῖν ἀξιοῦσθαι, ῬΥΦΤΩ]ὰ ΠΟΒΙΓῚΒ ρΑ. ἃ 
σΟηΒΘα αὶ 2,1, 15. ὁμοία ταῖς δούλαις 
ἐσθὴς, νΘ5018. Β1111118 Δ ΠΟΙ ΠΑ τ Π νθ- 
ΒΕ1θιι5 5, 1, 4. ἅρματα ὅμοια ἐκείνῳ, 
ΒΙΠΏ1165 1Π1||86 σαστ θτ18 6,1, 50. 

ὁμοίως, Θοάοιη τη0600, 564. ὥσπερ. 1,0, 
6,25. οὐχ ὁμοίως 5, 3; 5δο. ὁμοίως 
πάντες, ὅοῆϊι 8, 2, 20. ὁμοίως φιλῶ 
δι "Ὁ 

ὀβελν ταὶ σοημϑβίαϊ, σΟΙ ΠῚ Β0.ρ- 

τουτὶ ΘΟΏΒοηβιι γα} 1, 2, 1, 



ΙΝΌΕΧ ἀπ Οὔ. 

ὁμολογεῖσθαι, Ρι0]166 ΡΓΟΒΌΑΙῚ 1, 2, 
18, ἵνα εἰδὼς ὁμολογῇς, τὖ σοτίο, 
ΠΟῚ ἀπ] ἴοι, το θα ΓΒ 4. 5» 20. 

ὁμόνως, ἅΠ0 ΔΏΪΙΩΟ οὗ β6ηϑιϊ ύ, 4, 15. 
πῦροι, ΠΗΙΏΓΗΙ 2.1, 6.. 2, 1.34. 
ὁμόσε ἰέναι τοῖς πολεμίοις, ΤηΔΏ1Ι ΠῚ 

ΘΟΠΒΘΙΘΓΘ, ΘΟΠΊΙη15. ΘΟΉΚΤΘΑΙ οὐτη 
ΠΟΒΙΒ2, 1.Ὁ..21:-.2.2,87.-οἴς. ὁμόσε 
τοῖς πολεμίοις συμμιγνύναι, τα. ἢ. 1, 
26. ὁμόσε φέρεσθαι, ἸΥΥτιΘΓΘ 1, 4; 
11. 3, 3. 62. ὁμόσε γίγνεσθαι 1, 
2,10. 2, 3,1 τῶ. 

ὁμότιμοι, ῬΓΟΘΘΙ6Β ῬΘγβαυπτη, 4] ΡαὉ- 
Ἰοὰ οἱ θδάθιι αἰ οὶ ρ] 1 πᾶ Ρογεῖοα υἱτο 
[αποῦ!, αὰδὸ ἀΘΒΟΓΙΡΙΓΌΓ 1, 2, 15. 7: 
5. 85.» ΡΔΙῚ δαηύ αϊρηαίθ. Ηϊηο 
Ορροπηζμν τοῖς δημόταις, Ὀ]606}151;, 
᾿ς ΠΤ 04.:.2..21: 5. 5.; ὁμότιμοι 
δὲ πεπαιδευμένοι ὡς δεῖ σοριιζαηἔιν 
3.2.. 70. δὲ, ὁμότιμοι οἷ ἐπικαίριοι 
7» 5» 71: ἐϊαϊθηι Ορρογαμηηΐηι» τοῖς ἄρ- 
χουσι τῶν Μήδων καὶ τῶν Ὑρκανίων 

5» 3. 2. ἰοσιώη, ργκοίριι, οδέϊηοηΐξ 
ΠΟΤ, δὲ οἰροη υλιν.2...1..2..3.. ..3.: 3. 

834. 41, 59. 4: 5:15» 58. 5» 4.17. 
οαἰξογοδαηΐ αὐηιὶδ α ρίοθθ7)15 2,1. 0. 
τό. σοη)ιησιηέμ οἰ, πνασίδίγαΐίθι5 
οἱ βδομπιογίθιι5 ὃ, 5, 21. 

ὁμοτράπεζοι, αὶ σΟΙΠΠ ΠΗ1 ν]Ἱούα αἴση- 
[ῸΓ 7.1, 30. 

ὁμοῦ, Ιῃ ΡΓΟΡΙΠααΟ 3» Ε,.ὃς εἶναι πάνυ 

ὁμοῦ 6, 2. ἢ. ὁμοῦ ἔχειν, Ιῃ τιη0 ἸΙοςῸ 
ἈΔΡετα 3.1, 6. ὁμοῦ εἶναι, ΘΟΠ] απο- 
ΠῚ 65861, 4.17. ΘΟΏΨΘΏΙΒΒ6 3 2; 

11. ὁμοῦ ὃ γίγνεσθαι 2..3. 20. οἱ ὁμοῦ 
προσιέναι ἀλλήλοις 71,9. ἐϑὲ οοπ- 
στθαϊὶ. ὁμοῦ φέρεσθαι ἐπί τινα, Ἰῃ- 
βίαι ρΡθυβθ] θη 0 Δ] ΌΘΙῊ 1, 4, 22. 
ὁμοῦ καὶ, ῬΔΥΔΟΥ δία 3, 3, 64. 

ἐπούνδος, 4 δϑύ σορτδί] ΚΘΠΘΓΙΒ 8, 
7. 20. ὁμόφυλοι ὄρνιθες, ἂνε8 ρ6- 
ὩΘΙῚΒ 6] Βά6πΠ 1, 6, 29. ὁμόφυλοι, 
4] δ] βάθη βιηΐ σοῃτῖς ἘΜ Ως 

ὅμως, ἈΠ ΘΙ͂Ν 2. .2..12.:. 4,.22.. ὅμως 
χάρισαί μοι 1, 4, 9. ὅμως καὶ ἐν τῇ 
πολεμίᾳ ὄντες θαρροῦμεν 5.1, 26. πἱ 
(ἔοοη. τό, ὃ: Οὺς ἂν αἰσθάνωμαι 
ὅμως καὶ εὖ πάσχοντας ἔτι ἀδικεῖν 
πειρωμένους. 

ὀνῆσαι, Ργοάεββθ 5;4.» 11. 7, 2, 20. 
ὄνομα" ἐν ἀτίμῳ ὀνόματι, 1. 6. Ἰοθο ΠΡ 

Ἶ- ὄνομα ΚεΙΡΩ͂Ι 2. Ὅς 12. 

ὀνομάζειν τινὰ, ΤΟΙΏ]η8 ἈΡΡΕΙ]ΑτΘ 3» 3; 
Εἰς ποῖ, 40.5.0. 7»1,10. ὀνομαστὶ 
καλεῖν 4.1, 3: εἰ ὁ ὀνομαστὶ ἀνακαλεῖν 
2. 2, 28. ὀνομαστὶ παρακαλεῖν ἕκα- 
ὅτον 1. 4. 15. 

ὀξὺς, δοϊάπι5 6, 2,31. ὀξὺς καιρὸς, ορ- 
Ρογύμηϊϊαβ ὈΓΘΥῚΒ 8, 5, 7. ὀξέως, 
ΘΘΙΟΡΊ ΤΟΥ, [οϑΌ ΠΘΉΘΥ 2, 4, 6. 
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ὅπη; αι, 864. πορεύεσθαι 5, ἢ, 44. 
866. ταύτῃ 2: 4. 27. υἱ---ἰΐα 8,2, 2 

ὄπισθεν, ἃ ἴεγρο τ, ύ, 40. οἱ ἄρί, 
ΡΟΒίΘΙΙΟΥΘΒ 2, 2; 8. 

ὀπισθοφυλακεῖν, ΘΧΊΎΘΙΙΙΪ ΔΡΤΎΩΙΏΒ. 6886 
συϑίοα οι 4, 2, 1. 5»4.15. ὀπισθο- 
φύλαξ 1. ᾳφ. οὐραγὸς 5, 2:1. 

ὁπλίζειν, ΔΥΙΏΔΤΘ. ὅπλοις 6, 4, 4. 
ὁπλισάμενοι 6, 2, τό. ὡπλισμένοι 1, 

' δ:.53 85 δ».ἡ..1ὅ. 
ὅπλισις, ΔΙΤηδίαϊα 2, 1, 16. 
ὁπλῖται, ΤΩἸ]165 ρΊΑΝΒ ΔΥΠηδίτιγϑο 6, 2, 

55... 8. ΕΣ 1Ζ2: 
ὅπλον 6.1, 26. ὅπλα 6, 2, 22. Βίδ[]ο0 

ΓΙ] Τὴ 7. 2; 5. εἰς τὰ ὅπλα ἐμβα- 
λοῦντας ὃ, ὃ, 24. 

ὁπλοφόροι, ΔΥΓΠΔΌΙ 5, 4, 27. 485. 
ὅποιπερ, ΄τι0 7, 3, 1. 
ὀπύπεροι ΔΙ ΘΕ τε, 5: γ»Ἐ5.5.. δον νκς. 7, 

εἰ 4 δ. - 
ὅπουπερ. θῖν» 9.5: 3. θεν. 4ν δρο ο 30, 

48. ὅπου γε, φυδησοα 6 πὶ 2, 3, 
11... 8, 45.5.51.) ὅπου: δ]: απιπῶ: 2, 
ὃ. τὸ: 

ὀπτῆρες, ΒΡΘΟΙΪ]ΑΙΟΥΘΒ 4, 5» 17. 
ὅπως. οὐχ ὅπως, ὕΥῸ οὐ μόνον οὐ ὃ, 2,12. 

ὅπως οὕτη [αὖ. 4; 2,390. 52,21. ὅπως 
οἵα. ρΥῸ ὅτι3,3,20. ὅπως καὶ---οὕτω 
καὶ, υὔ---ἰῖαι 5.1. 22. οἴη ἐπα. Κμέ. 
Ροϑύ ἐπιμέλεσθαι εὖ 5ϊτη. 2, 2,1. 4; 
4: δ: 8: 2.20. 6..2..5...18, τὶς... 8. 
ὅπως ἂν οὐ ορέ. ργῶϑ. 8, ὩΞὰ 55. 
ὅπως μὴ; ΠΘ1, 3» 18. 8; ὥ, ἀν). 4, 
1,16; 2,30. ὅπως ἂν “ἄριστα, σαο 
Ρϑοίο ΟΡΟΠΏΒ 2,1, 4. ὅπως ἕκαστος 

κράτιστα δύναιτο, τι αυβαιι6 ΟρΕΪη6 
ΡῬΟΒΒΙΌΙ, 4, 14. ὁπωσοῦν, ΠΟΟΘΌΠΘΤΙ6 
Τη06ο ὃ, 23,14. κἂν ὁπωσοῦν κατα- 
βεβλημένὰ, αυδπην]8 αἸβ]θοΐα 2, 1, 
27. οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν φθονερῶς, Π6 
οαπὶ 1118 αα]άθιη ᾿ην] ἀθηζ16. 5.501- 
ΘΙΟΙ6:1,, 4: 15 5. 8ς 4. 20. 

ὁράματα δεινὰ, δρθοΐδοι]α (ΘΥΓΙ 1118. 2, 
Ὁ; Ὀύ- 

ὁρᾶν πρός τινα, ΤΘΒΡΊΘΘΥΘ 86 Δ] ΌΘΙΩ, 
ἢ. 6. Θχβρθοίδγθ δ)1αυ!α αὉ δ]ϊαιιο 2, 
4,.11. 4.1, 20. ΟὈΓΆΓΘ 4, 5, 3. 
ὁρᾶν ἰσχυρῶς τὸ δίκαιον, 1501 6 4]- 
6. 6886 ΒΓ ]ΟΒΙΒϑι τη τη 8, 1, 26. 
ὁρῶ ὀφείλων γίᾶθο τη ἀεθθιδ τ 
ΤΟΣ 

ὄργανον, ἸΠΒ[ ΤΠ ΘΏ ΌΤΙ 5,347. 7,579. 
ὀργίζεσθαι κραυγῇ, ΡῬΥδ6 ᾿τὰ νΟΟΙΟΓΑΥῚ 

8.1: .22. 
Γαειβέι τος ΔΡρδϑίβχβε 5.» 2» 48. 
ὀρεινὴ ὁδὸς, Ἰ6Υ ΡΘΥ Ἰοοᾶ ΠηΟη 88 1, ύ, 
43. 2; 4, 22. 
ὀρθίους ποιεῖσθαι τοὺς λόχους, 3, 2, 6. 

πρὸς ὄρθιον ἄγειν, ἴῃ ἸΙοοα ἀγάπα ἀυ- 
ΟΘΙΘ 2; 2, 24. 
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ὀρθὸς, τϑοίτι8, Βίδηβ, ορρ. πίπτων, ἢ, 

1,21. ΠΟῊ ᾿ΠΟΪΙΠΔΠΒ 86 8, 4; 20. 
τιάρα ὀρθὴ ὃ, 3.12. 

ὀρθοῦσθαι, οὐθούιμιη Βἴα!6 1, 2, 10. 
ὀρθῶς λογίζεσθαι, γθ πὶ Γδοΐθ οομβι6- 

ΤΆΓΘ 2, 2,14. ἀποδιδόναι ἢ, 4, 12. 
ὁρίζειν τὴν ἀρχὴν, ὑδ᾽ΓΔΠΆΓ6. ηρ6- 
ΤΠ, ὑθυ 05 ἸΠΠΡΘΙΪ 6886 ὃ, 6, 
21. ὁρίζεσθαι, ἰδγτηϊποβ ΠάΌΘΓΙΘ ὅὃ, 
ὅν: ὅρια, ἤπο8 2,1,1; 4.31. 

ὅρκος. σὺν θεῶν ὅρκῳ Ἀἐγωθὴ 710 Ρ6ΓῪ 
ΡΟΓ 608 2, 2, 12. ὅρκους ὀμνύναι 8, 
ΘΕΖ: π ρα ῶε γεν Ἴ: 

ἀ μθον: ἁμαξῶν ποιεῖσθαι, οΥάϊη68 
ἀποογΘ ΡΙ ΔΒ ΤΌΤ τη ύ, 3, 2. 

ὁρμᾶν τὴν στρατείαν, Βυι8ΟΊΡ6 16 δχρϑ- 
αἸΠοη πη, ργΟἢο56 1 σοηίγα Πποβίθϑ ὃ, 
6, 2ο. εἰς τοὺς ἄνδρας Ἰτηρεύατη ἐκ 
ΠΕΙῸ ἴῃ Ποβίββ 7,1, 17. εἰς φυγὴν, 
ΘΟΠ] ΘΟ 8586 1π ἔπρΡΑΠῚ 4, 2, 28ὃ. 
ὁρμᾶσθαι, Ῥτοῆοῖβοι σοηίγα Ποβίθβ 
τε ΕΘ. Ὁ 5... ὄἐπὶ 
τὴν στρατείαν 1, 6, 1. ἐπί τινα, 8ἃρ- 
σΥΘΩΙ 2, 4, 15. ἐκ Περσῶν ;.. 1, 24. 
ἔνθεν ὥρμητο 5» 4, 51. ὁρμᾶσθαι 
ἀπὸ θεῶν. ἸπΙ 1 ἔλο τ ἃ οὐ ἀδ6- 
ΟΥΙΠῚ 1,5»14. ἀπ᾿ ἐλαχίστων τ,6,17. 
1)6 σορηβ οὖ δρραΐαΐιι δχϑγοϊϑ 
ΑἸΟΧΘΠΟΙΙ 6 Μδοδθαοηϊα ῥτοίθονι 
φοηΐχα Ρογβαβ Ρ] αἰ Πα 6. 15. καί- 
περ ἀπὸ μικρῶν καὶ στενῶν οὕτως 
ὁρμώμενος. ἐκ τοῦ ἴσου 2, 23. 8. ὁ 
λόγος ὡρμήθη, ὨδΥΤΔΙΙΟ Οὐρία 6801, 
3,1. 

ὁρμὴ, ΡΓΟΐθοίο “Δάνεγβαβ Ποβίθϑ 6, 2, 
40. ὁρμὴν εἶναι ἄνω, Ὠοκία8 ᾿Θ΄οΓΘ 
τηοηΐ68 2, 2, ύ. 

ὄρυγμα, ἔονϑαᾶ Ι. 6, 28. 

ὀρύττειν, ΤΟ ΘΕ 735; Σ ΒΡ ΤΟ: 
ὄρφνινος 8:2] 3-. 
ὅς. καὶ ὃς, }7Ὸ ἐκεῖνος 861: οὗτος 2, 2, 

7, 30. 8.:1,10} 2. 18: ΕΟ: 
ὕσιος, βαποίιτι5, (ό ἴοοο Ἴ, 5. 56. ὁσίως 

8; 5: 2Ζῦ. 
ὁσιότης, βδηου 45, ρΡΙοίαβ 6,1, 47. 
ὀσμὴ, ΟὐοΥ 1, 6. 40. 
ὅσον χρόνον, χαδηπάϊι 59 3. 25. ὅσον 

μέτριον, Τ]ΟΘ]66 2, 4, 22. ὅσον πα- 
ρασάγγην, δ ρᾶΓΑΒΔΠρο ἸηΐΘΓνΔ]- 
ἴατη, ΟἸΓΟΙΓΟΥ' ΡΔΓΑΒΑΠΡΆΠΊ 3, 3, 28. 
ὅσον ἐν ἐμοὶ, ᾳφυδηΐατηῃ 1ῃ τη6 6ϑΐ ὃ, 
7.11. ὅσῳ πλεονάκις 1, 23, 14. ὅταν 
ὀξύτεροι 8, 5, 7. ὅσα οἵη, Ἰη}[ν. 5, 
2, 4. ὅσαπερ, ΡεΥΓΙΠ46 αἴηϊιθ, ἰδη- 
ΠυΆΠῚ 1, 5, 12. 

ὅστις. ἅττα ρΡΥγ0Ὸ ἅτινα 3, 3, ὃ. τὰ ποῖ 
ἄττ᾽ ἔργα 3, 3; ὅ τι, τούτοις ἅπα- 
σιν 3: ϑιγ0 . πάντας ὅτῳ 5, 2; 50. πάντα 

ὅτου 8, 2, 28. ὁστισοῦν, αα]οιηαῖιθ 
8, 2, 3. οὐδ᾽ ὁτιοῦν, ΟΥ̓ ΠΟῸ Π1Π]] 

ΙΝΌΙῺΣΧ ἀπ ΠΟ Ό. 

Ι, 6, 12. οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἥδιον 8, 3, 40. 
μηδ᾽ ὁτιοῦν 3,1, 19, 21, 22. 

ὅτι, αποα, Ροβίροβιδαμῃ 1, 4, 7.. 3, 2, 
20, ϑίς. ΓΘρθΕ τα 6;.4,. 8. ῥΌΒἢ ὡς 
5» 3» 80. ὅτι ὅτε 6," Ὀς »οϑί εὖ 

οἰδα 5, αὶ 2... τί; αιοά αἰτηδὲ δά 
14 ᾳυποά, ὃ, 3, 40. μὴ ὅτι, 6 ΠἸΟΘΔΙῚ 
3. 2, 2τ. 8, 1,.28. ὅτι πλεῖ ον» 
418 Π| ΡΙατίπαστα Δ, 2» 28: 
ὅτι ἥδιστα 7: δ» 85: ὅτι μάλιστα 
7.1, 9. ὅτι ἥκιστα ἐπιφθόνως 1, 5. 

οὐ, ὐπηθθ δ, ΘΒ 18. ἢ: 8. οὐ τὰ 
τὸν Δία; οὐ μὲν δὴ: 1, ὁ: Ὁ: 2:2. 22: 
5:5:18. 6, 53,10. οὐ μὴ δέξονται, 
ΠΟῚ ΨΘΓΘΗΔΠῚ 6 23, 2, ὃ. οὐ μὴ 
κρύψω ἢ, 3. 12. δυνήσεται 8,1, 5. 
οὐ γάρ; 1, 6, 12. οὐκέτι, ΠΟ ἐΡα 16 
δἴψαθ ΒΌΡΘΓΙΟΤΆ 4: 3:4. οὐ μὴν ἀλ- 
λὰ τ, 4. ὃ. οὔποτε, ἩΠα0ΆΠῚ, αἷἰ6 76 
τα 591, 21. οὐκοῦν, ἸΡΊΪΓΙ, 4; 
0. : Τὸ: ΠῚ 2, Δ ΡΈ 
26, 20. οὔκουν, π]]0 π]060 4.1, 22. 
5» 5» 41τ:-. πΟη Δ ῚΡ 7. 55 18 σὐὴς 
--- οὐδὲ μὴν 2, 2. 15: 4, 5. 27. ἕ 

οὐδαμῇ. ἩυΒαΆΔΠῚ 4, 2. 22. 
οὐδαμοῦ, πυβηθδηῃ 7.1, 40. φαίνεται. 
“ἢ ΟΣ: ᾿ 

οὐδαμῶς, πους]ατιαΠ1, Π11110 τη060 1, ύ, 
5.7: ὩΣ ὩΣ 

οὐδεὶς, ΠδΙηΟ, ἤ τις ἢ οὐδεὶς 7, 5. 45- 
οὐδὲν μᾶλλον, ΠΟ ΠΊΔΡῚΒ ὃ, 4, 26. 
οὐδέν τι, ἩᾺ]]Ο πηο6ο0 2, 4. 9. 3,1, 
2. 8, 3, 38: 4.6. οὐδέν τι μᾶλ- 
λον, ΠΙΏ1]1Ο ΤηΔΡῚ18 7,1. 6. οὐδέν εἰμι 
8, 7. 17. οὐδεὶς ὅστις οὐ, ΠΒΘΠΊΟ 
ὨΟῺ 1, 4. 25). 7» 89 μὰ 8, 2, 24. οὐ- 
δέμες, 11 2. 7: 5.0 4. 

οὖν, ἸρΊτγ, 1 ΤΘΡΘΕΠΟΠΘ 1, 6, 5. 8, 
Ι, 46. 

αὐμὲ, ΘΧΙΥΘΙΠΙΠΩ ΔρΡΊΠΘη. κατ᾽ οὐράν 
τινος ἕπεσθαι, ἀκολουθεῖν, ἃ ἴ6ΓρΡῸ 
566] 2, 3, 21; 4: 3: 

οὐραγὸς, αἱ σορὶλ ἈρΊΠΘΠ, ἈΡΤΗΪΠἾΒ 
ααὖ Δ ΟΙ6Ὶ ΘΧΟΓΘΙΠ 86 Ρτοοίεοίυδ 2.2, 
22. 3; 3» 40. 

οὐράνια σημεῖα, 8]σῃᾷ σΟἸοδίϊα, τὲ 
Ζιίσιι», ἐογέγιι, ζιϊηιθη, τ, ὁ, 2. ὃ, 
ΝΣ 

οὖς βασιλέως 8, 2,1ο, 11. 
οὐσία, [ἀου]ζαΐο5, ραυ πη ἰττὴ 8, 4, 

25. 
οὗτος, ἰδίθ, 1, 2, 11. 4,06,6. ὁ πάπ- 

πος οὗτος 1, 4. 17. ἵπποι οὗτοι ποὰλ- 
λοὶ 4,3.9. Γαδάτᾳ τούτῳ 5, 3. 21. 
8, 2,16; 4, 16. καὶ ταῦτα, Ρ᾽δΘΒ56- 
ὑπ 2; 2; 12. "ταῦτ ΡΣ 

ταύτη» ΤΌ. ν Ὁ, 21. Ὁ ΕἸΟ 5. δὲ 
ϑ..(8. δύ: 

οὕτως ἔχε τὴν γνώμην, δὶ. (6 γη6 Β6Πῃ- 
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(185 νΘ]Ϊηλ 1, 0. 11. οὕτως, 1ΐὰ, 60 
τηοάο σαὶ ῬΥΘΘΟΘΒΒΙΕῚ, 6, 32. οὕτω, 
αάθο, οὕτω τιμᾷς 1, 23, 8. οὕτω πο- 
λεμεῖς 1, 3,11. 3.1,10. οὕτω πολέ- 
μίος τῷ γέλωτι, ἴατηῃ Ἰηΐθβίιβ ΤΙΒ8] 
2 Ὅς τό. οὕτω πολὺς, ἰδ 18 2, 2, 13. 
δ. 5, ὃ. 4.1τ,.,ττ.. οὕτως, ΤΡῚΣ; 6, 
15. ἰὐτηήκος αν. τὺ “Εἰ, 2,.ὅ. ν8,.1;.30. 
μος Βθηϑιι ᾿πη]υἴπι8 5. 5» 22. 6, 4.96. 
δ ιαπὸν ΘὈ» αι ιϑαταν:,.5. 17.060... Ἐν 
4.24. 8...;.715 «οὕτω «δὴ; 1866, 
τ πα, Τ᾽ 20 νυ δ... ..35).2; 21» 
οἴο. {πτη, ἸπΠαπδτη, ἴῃ ΔΡΟΘΟΒΙ 2, 2: 

Ι 6. δπρε: οὑτωσὶ δνδ, 11..8..5.. 22. 
ὀφείλειν τὴν ὑπόσχεσιν, Υθυη 6588 

ΡΓΟΙΪΒΒΙ 5.» 2, ὃ. ὥφελε, τὐ]ηδιη 
4, ύ, 3. 

ὄφελος οὐδὲν γεωργοῦ ἀργοῦ, ΔΟΎΪΟΟΪἃ 
ΟὔἸοβιιβ οϑύ ΠῈ}}} αϑα] Ι,ύ, τ8. ἀρε- 
τῆς οὐδὲν ὄφελός ἐστι 1, 0, 14. 3, 
1.16. 

ὀφθαλμὸς βασιλέως, τορ]Β ΟΟυ]} 85 ὃ, 2, 
10, 11; 6, τό. 

ὀχεῖν, νϑίνοτο, ῬοτδγΟ, φιάλην τ, 2. 8. 
ὀχεῖσθαι ἐπὶ τῶν ἵππων, νΘὮΪ 66 118 
Ἴ- ...8. 

ὄχημα, νϑ σα πὰ 4. 2, 28. 
ὄχλος, ἴαγ)α, πυυϊὐπαο ΠΟΙΠΙΠΌΓΙΩ, 

485 56] 1 ΘΧΘΙΟΙΪΐΤΙΠῚ 4, 2, 6. 
τη] αο Ποιηϊππη, αἷ6 ϑωθροϊέῃ Β, 
5. 4. ΡΙατ. 6, 3, 29. ἴστθα Ποπη]- 
ΠΠΠῚ γοφθην αὐἰγ6 οτηρτογίϊιην 7. 5. 
20. ὄχλου ἰσομοιρία, 1.8 ἐξ 80}1]6, 
4.0 Ρ]ΘῸ8 οἱ ορ{ϊτηαΐθϑ, ὈΟΏ] οὗ 1ρ- 
ὩΔΥΪ, ΘΟ 6Π σοι οαογα Παηΐ 
ΔΙ ΊΟΙΡΘΒ 2, 2, 21. 

ὀχυρὸς, ἤττημιβ, τη ηϊ8 ὁ, 1, 1Ρ; 

ππραν ἐδ τον, 
ὀχυροῦσθαι τὰ τείχη φύλαξιν, τὐῦθτη 

ῬΙΘΘΒΙΩ1Ο ΠΥΤΊΔΙ6 Ρ, 4. 20. 
ὀψιαίτατα, 56ΥἸ5511η6 8, 8, 9. 
ὀψιμαθὴς, 401 Β61Ὸ αἰαἸοὶν Ἐπ τ γ 35... 8. 

“ Φ» 7: 5,» 5) , 
ὄψις, σοπεροϑοίαβ. ἐξ ὄψεως μήκους 6ΘΧ 

Ἰπύθυνα]]ο φαδηίιτη σοΟηβρθείαβ ρᾶ- 
., ἰοῦ 4, 3» τό. ἐγίω; 
ὄψον, ΟρΡΒοῃϊαπι, συ]οαα]α ΟΠ ΡΔΠ6 
ΘΟΙΊΘΟΙ ΣΤ 1, 2: ὃ. 2, 2. 4: ἢ- 

ὀψοποιὸς, ΠΟ 8 5» 5» 20. ὃ, 5» 8. 

πάγη, Τοῖϊα ἀν 8. ραούα ἴῃ θυχδ, 1. 
ύ;80: 

παγκάλη, ῬΟΥΡΌΪΟΥα 8, 5; 28. παγκά- 
λως, ΡΟΓΡΌΪ]οτ 6, 4. 2. 

πάθημα, ΔΌΙΤΩΙ Δ δο.10 5,1, 17. 
πάθος, οσαβτι5 ΔΟΘΡθ 115. 2, 2. 5. 5» 4» 22. 

ἤ. 3: ὃ. πάθος ἀνθρώπινον, σΔ]ΆΤΗ]- 
ἴδ5, σαὶ 10 60}}}{ἃ5 Πυηδηα οϑβί 
ΟὈΠΟΧΙἃ 5, 4; 10. ἰοσιβ, τ] [π|ὸ- 
(058 γ6 5 δύ 7..2, 6; γ: 

Οὔ. 4017 

παιὰν, 5, 3, 58. παιᾶνα ἐξάρχειν, ογ- 
ΠΠ6η ἐπινίκιον ΘΔ ΠΘ.6 νἹοΐουϊα ματα 
4,1, 6. ΘΧΟΡΙΤῚ οδύγάθη δα διιχὶ- 
᾿πιηὶ ΜᾶνΒ πη ρ] γα τὰ 791,0. 2 

παιγνία, Ἰυδῖι8 2, 3. 18. 
παιδάριον, ῬυΘΙΆΠ]ΠΒ 1, 4. 12. 
παιδεία, ἸΏΒΌαΙΟ, αἸΒΟΙ 11] η8 1,1, 6. 

ἢ. 2, 24. τὴν παιδείαν ἐπιδείκνυσθαι, 
ΒΡΘΟΙΤΏΊΘῊ ΟἸΒΟΙΡ᾿] 886 Θά γ6 4, 2, 45. 

παιδεύειν, ἸΠΒΓΘΥΘ Τ, 2, 2, 3. ὄρνι- 
θας, ᾿πϑιυϊ6 6 ἀνθ. τπὖ οαπίι 500 
ΡΘ]Ποἰαπὶ 8118 84 ἸΔη 608 1, 6, 30. 

παίδευμα μέγιστον, (Ἰ561]011Π8 ΤΠ] ΧΊΠη 86 
ὉΠ|]104{1851, 5,11. 

παιδιὰ, Ἰαθωθ ιν Ὅς 1 8: 90. 
παιδικὰ, τὰ, ἉΤΊΟΤΘΕΒ, ΔΙΏΆΒ1115 7, 5, 6ο. 

παιδικὸς λόγος, Ἰοοτι5, ΒΟΙΠΊΟ 81Π8- 
ΤΌΤ ΙΒ: 1.4. Ζῇ. 

παιδοποιεῖσθαι, ἸἸΌΘΓΟΒ ΡΓΟΟΥΘΑΡΒ 5, 
ἤν. 

παίειν, ΟὈΘ΄6γ6, ΨΟΥΌΘΓΔΙΘ 1, 2, 2; 
3. 17. ἴα ΠΤ6 ΤΟΒΟΙῸ 2, 4,10. ἔαυΓ8 
ΘΊδαϊο νϑὶ Παβία οοηνΐηιδ, ορρ. το- 
ξεύειν οἱ ἀκοντίζειν, τ. 4...2 2. 5. πο τίος 
8, 5» 12. εὖς τὰ στέρνα, ππ 1Π 
ῬΘούαΒ Δα ]ρο8 4, ύ, 4. παίεσθαι τὸν 
μηρβὸσι ΒΥ 510] Ῥδγοαΐθυθ 7, 2. 

παίζειν τι, ἴασοίθ οὖ Ἰοσοϑθ ῬΥΟΪαΙ 6 
ααυϊά 5, 2, ι8, 6,1, 6. 

παῖς, ὃ, ΠΙμαΒ ἘΠῚ Ἣν ἘΡΙΙ Τὰ γι; 
6, 28. ἐκ παίδων ἐξελθεῖν 1, 2, 9. 
ἐκ παίδων 1; 5. - ΘΌΠΕΓΘ, ΒΕ. 2. 12. 
ἡ παῖς, Π]1ἃ 5. 2, 8. Ρ66]18 8, 4, 25. 
οἱ παῖδες, ἸἸ]ΘΙῚ 2, 4. 15- 

πάλαι, ἀπαθπη 5, 2, 22. οἱ πάλαι, 
ῬΥΒΟΙ 5» 5» ὃ. πάλαι ἐπιθυμῶ μ, 
45. 82: 

παλαιὰ μαθήματα, αἸ5ΒΕ1Ρ1|1η8. ἀαάιπι 
ΡῬοσοθρίᾶ 2, 2. 54. τὸ παλαιὸν, Ο]1Π|, 
0. νῦν ὃ, 8, ἢ. 

παλαμᾶσθαί τι χερσὶ, ταλππαθπτη 8701- 
ἤοΙο υἱὶ δα οἰπεϊθπά τη Δ] π]α 4, 
ΦαΤ ἢ. 

παλαμναῖος, Β06]6ΥΠπὶ ν] Πα οχ 8, 7, 18. 
πάλη. Ἰυοσία 1, 6, 22. 
πάλιν, ΥΌΓΒΙΙΒ1, 2.15. πάλιν ἥκειν, ΓΘ ]γ6 

121 285. ἡ. 8». 52: ὃ:.2. 2. ἀπελθεῖν, 
1η66 ΤΘαγ6 5, 4; 22. πάλιν ὀπίσω 
φεύγειν, τεΐπρογα 7, 5. 26. πάλιν αὖ, 
ΒΙΠ1111 τη04ὁ0 2, 2, 28. ἄδῃπο 2,1, 
26. πάλιν δὲ, Ἰΐθτῃ 2, 1, 18. 

παλλακὴ οἐ παλλακὶς, ΘΟΠΟΙΙΩ8 4, 3, 
τ. τπ 2:2 8ὲ 

παλτὸν, Παδία γηΔ]0 1 ΗΥΤΆΊΟΥτιΘ ἴδοι1]0 
6, 2,16. 7.1, 2. α1185 οἴ ΘΟΠΊ]ΗΙΙ5 
οὕ ΘΠ] ητι5 ΡΠ ρΡΉΔΠ6Ο ΒΟΥΥΙΌ 1, 2,0. 

Ὧπ95 0: : 
πάμπαν, ΟἸΠΏΙΠΟ 1, 1, 1; 

2, 22. 
κκ 

4..4.. ἃ. 
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πάμπολυς, ῬοΙΙΠαΪΐι5 8, 6, τη. ΡΙαΓ. 
{1}. ἡ: 

πανήγυρις, σοηνθηΐϑβ ύ, 1, 1Ο. 
παντάπασι, ΟΥ̓ΠΏΪΠΟ 1, 8. 17: 4: 2 

πανταχῇ, ἃ Ὁ οππΒἾθι18 ΡΥ θ8 6, 2, 
26. 8:9. τΌ: πανταχόθεν, απαίηῦς 
ἼΦ ΖΕΣ: πανταχοῦ, ἘΡΊατιΘ 5» 2.8. 

ό, 2, 34. 
παντελῶς, ΡΥΟΥΒΌΒ, ΟἸΩΏΪΠΟ 1, 5» 7. ὕ, 

1... 
παντοδαπὸς, ΟΥ̓ΠΪΒ ΘΘΠΟΙΊΒ, νΔΥΪΠ1Β 4; 

ΘΙ 7: 22. 
πάντοθεν, ἈΏΠΘΙαᾺ.6 5, 2, 4. 
πάντως, ΟἸΩΏΪΠΟ, 7:1, 18. πάντως δεῖ- 

ἔον, τηοηβίγα αἸΠρΘηου ὃ, 2, 27. 
πάνυ, να1]46. πάνυ μὲν οὖν τ, 6, 4. 

παν Ὑε 7. 2. ἅν. πονῦ δὴ 7:1. 
οὐ πάνυ τι 1.1.1; 6, 21. καὶ πάνυ 
τ, Ὁ, 70. καὶ πανὺ πολὺ 71. Τὶ 
πρόσω πάνυ 1,0. 39. πάνυ τοῦτο ποι- 
ἤσομεν, υὐϊαῦια πος ἔδοΙθτητι5 5, 3.» 3. 

παρὰ 0. φορῆ. παρὰ θεῶν πυνθάνεσθαι, 
ΟΧ 6118 ΌΣΟΙΘΥΘ 1, 6, 22. παρὰ τῶν 
θεῶν σημαίνεσθαι, ἃ ατὶ8 ρΡοΥΐο Πα] 
1,06,2. παρά τινος ἐλθεῖν, Ὁ αἰϊητιο 
ΤΑ] 2, 4.1. παρά τινος μανθάνειν, 
ΔῸ Δ]Ία 10 ἀἸΒΟΘΓΘ 2, 2, 6. παρ᾽ ἡμῶν 
εἶναι, Θ ὩΠΙΏΘΙῸ ΠΟΒΙΓΟ 6886 2, 1, 9. 
παρ᾽ ὑμῶν, ῬΕΙ͂ νΟΒ, ΟΡ νϑϑίσα 1ἱ, 
5.» 18. παρὰ σοῦ ἐξαγγέλλειν, ν ΘΓ Ὶ8 
{Π|5. ΘΟΠΙΘΒΙΕ ἡ; ἢ; 54: 8, 3; 2. τὸ 
παρὰ Κυαξάρου στράτευμα, (ΥΑΧΆΓΙΒ 

ΘΧΘΙΓΟΙΓΒ 2, 4, 21. ἀκριβοῖ σοι 

πάντα τὰ παρὰ σοῦ, 2, 2, 9. τὰ 
παρὰ Κύρου, ΟΟὐγΥὶ τηδπαδία 3,11,1. 
ὁ παρ᾽ ἐμοῦ, Ἰοραίι8 ΤΉΘ118 3, 2, 30. 
4. 5.1τ8. ἐξάγγελλε αὐτοῖς τὰ παρ᾽ 
ἡμῶν ὅ. τ, 42. παρὰ διδασκάλοις, 
Δρυα πηδρΊΒΊΓΟ8 1, 2, 15. παρ᾽ ἕαυ- 
τῷ, Ἀρυα 56 ἀοχηϊ.3,1,10. ΟΌΠῚ Δ ΟΟΙΙΒ. 
ῥιχία 1, 2.5.0.» ἅ, 1: 2, 4, 50): παρὰ τὸ 

τεῖχος Ὁ.» 4. 41. παρὰ πόλιν ἄγειν, 
ῬΤΟΡΙΘΥ 8. ῬΡΘΘίοΣ ὈΡΌΘΙη ἀποθ ΓΘ 6χ- 
ΘΡΟΙ ΤΩ 1, 6, 49. παρὰ τὴν Βαβυ- 
λῶνα παριέναι 5, 2, 20. ἢ παρ᾽ ἐμὲ 

εἴσοδος, ΔαἸύτι5 86 Τὴ6 Γ, 3, 14. παρά 
τινα ἥκειν πάλιν, Υρα το δα δ] ατιθιη 
4, 5. 25. παρὰ ταῦτα ποιεῖν, Ὦδδς 
νον δ 1, 6, 32: παρὰ ἱερὰ οἱ παρὰ 
οἰωνοὺς, Ἔνια ΟΧΟΒ, ΘΌΡΊΨΙ5. 1, 0, 

44. παρὰ τὸ δίκαιον, ΤῊΝ οἰ Ποίαπὶ 
τ» 1,132. παρὰ τὸ βέλτιστον πράτ- 
τειν, ΔὉ οἴποῖο γϑοθάθιθ 5,1, ὃ. 

παραβαίνειν τι, ΤὨΙΡΥΔΓΘ Αἰ, ΠΟᾺ 
ἘΕΙΥΑΙΘ 12 2, 2. 8. 1 δ. 

παραβάλλεσθαι ἴσα, Ῥοηϊοι]ο Οὔ] ΟΟΓΘ 
2, 3, τ, 

παραβάτης, 4] 6 οὑπὶ Ρυρηαΐ 7, 
ΤΡ 20. 

παραγγέλλειν, ΘΑΠΠ6ΙΘ 1, 2, 5. 2» 3, 

ΙΝΌΕΧ ἀπ Ὁ. 

21, 22; 4; 2: 38. ᾿ηρογαίδ ἀθίθυγθ, 
ΘΟΙΆΙΠΙΙΠΙΟΔΙΘ. ΟἸΙἹ Δ]ΓΘΥῸ 23, 2» 11» 

70. 
παράγειν, ἃ ΔΙΌ απ 6. τ ]]ΠΠ65 ἀθοθτο 

1ῃ. ἔτοηΐθΠΊ 561 Ἰα ππ]]ΠΘγὴ 2, 3, 21. 
5» 4: 44. ἀδαποδγθ' ΒΟΥ. δοϊθίη 2, 
ἈΤ ΣΝ 

παραγίγνεσθαι, ΘΟὨ ΓΙ ΠρΡΘΓΘ, εὐτυχία 4, 
1 1.2, 

παράδειγμά τινι εἶναι, ΘΧΘΙΏΡΙΟ 5110 
Δ] θυ θτη ἄἀοοοτθ 3, 3, 58- 

παράδεισος, ὙἹΝΘΙΥΌΙΩ 1, 2, 14: 4: 85. 
δ: 6 88: 

παραδιδόναι, ἰγδάθτθ 3, 2, 22; 23, 44. 
86. {Υ8 Ὁ Υ6, ΠΟ ΤΕΡΌΡΏΔΓΘ 4; 4. 6. 
ΤΘΗΠΠΟΙΔΥΘ τηϑηαΐα 3, 2, 61. 

παράδοξα λέγειν, ΤῊΪΓα ΟἸΘΘΙΘ, 7», 2» 
Ι 

παραθαρρύνειν, δῃϊταιπη Δα ἄογο ἢ, 1; 
τὃ. 

παραινεῖν, ΔαΠΟΥΑΙΙ 2, 23. 15. 2. 23» 

38: 
παραίνεσις, Δα ΠοτίδίϊΟ 2, 2, 50. 
παραιρεῖν, ΔαΊΤΠΘΓΘ 6, 1, 15. 
παραισθάνεσθαί τινος, ΒΔ ΓΘ 6Χ 4, 

2.0: 
παρακαθῆσθαι, παρακαθίζεσθαι, ἀϑϑ᾽Ἃ 616 

ἡ. 8: τϑ. 8: ἘΠῚ 
παρακαλεῖν, ΔΥΟΘΒΒΕΙΘ, ΔαΨΟΟΘΆΓΒ 1, 5; 

. 2,1 δὶ 4. 21. παραστάτην θῖν, 
13. τὴν φλόγα, Παϊητηδτη ΘΧοϊ[αγΕ, 
ΔΌΡΘΓΘ 7, 5. 23. 

παρακαταθήκη, ἀθροβιίαπῃ 6:1: 24: 
παρακατακείμενος, 1. 6. πάραθε στε 2; 

2. 28. 
παρακελεύεσθαι, Δα ΠΟΥ ΔΙῚ 2, 3» 43: 7 

». 35, οἷς. πολλά τε καὶ ἰσχυρὰ, 
εὐϊ τ τρις ὉΠ] οορίοβα ογανίατιθ 

8, 8; 48. : 
παρακέλευσις οἱ παρακελευσμὸς, ὁ00- 

Ὠογίδί]ο 2, 8, 0, 59. 
παρακλίτης, ατὶ 1υχία Δοσιθαΐ ΤΏ 880 

5.25 20: 
παρακοθαν τὴν ψυχὴν, ΔΟΊΘΓ 6 ΔΠΙ ΠΊΠΤΩ 

ὁ: 733: 
παραλαμβάνειν τὰ ἔθνη αὐτόνομα ὄντα, 

ὨΘΠΟΙΒΟΙ, ΠΝ ΘΗΪΓΘ 1, 1, 4. πατρίους 
ἀρχὰς 10. θησαυροὺς ἢ, 2, 14. ἃ6οὶ- 
ΡΈΕΙ 8, 6. 17. 

παραλείπειν, ἀΘΒΟΓΘΙΘ, ΠΟΙ ΟΌΓΑΙΘ 5. 
4; τῇ. τι τῶν τεταγμένων 8, 6, τ6. 
πορολ αν ν ΓΟδίαΤΘ ΘΧΡΙ ΘΔ ΠῚ 
59 2, 5 Ὁ 

παράλχαξιε; τππαὐαῖ]ο, ΔἸ θυ μαῦϊο 6, 2, 

20. 
παραλλάττειν, Ὁ δ ΟΥἼΓΘ τ ὦ 
ἀνε ον οι φόρον τὴν πόλιν, θγεοθυ ΓΘ 

ἘΠΌΘΠῚ 5, 4: 50. 

παραμελεῖν τῶν θεῶν, τό αἰνΊ Παγη 
ΠΟΡΊΙΡΕΥΘ 1, 5. 14. 

“4. 

Δ τὸ αν “- 



ΙΝΏΝΧ ἀπ ΑΛ ΟἸΤΗ. 

παραμένειν, ΤΠ ΠΟ. 4, 2, 40, 42. 
παραμηρίδιον, δτηοτα]6 ὕ, 4,1. 7,1, 2. 
παραμυθεῖσθαι, ΘΟ ΒΟ]ΔΥΪ 3,1, 223. 
παράνομα, αι Δα νεγβδηίιν ἸορΊθιι5 οἵ 

1η50Π{|]85 1, 6, 6. 
παραπίπτειν, ΟΆΒῚ1] ΟΟΟΌΣΤΘΙΘΊΙ, 2, ΤΟ. 
παραπλευρίδιον, τητι] πο η τι Ἰα θυ 1ἢ 

ό, 4.1 
παρασάγγης. ῬϑΙάδαηρα, ΠΟΙ ἴδθγο 

ΓΟΒΡΟΠΟΘῺΒ ΤΩΘΏΒΙΓα 2, 4, 21. Υ͂. 
Ιηἀ. Απαῦ.᾿ 

παρασκευάζειν, ἸΠϑύγΠΙΘ ΓΘ, ΤΠ ΏΪΤΘ 3, 2. 
1. ΡΟΥΘ ΔΘΓΘ 5. 4. 51. παρασκευά- 
ζεσθαι, 56 ῬΆΓΑΓΘ, Τ]ΘΟΙΓΑΥῚ 1, 5» 9. 
Β» 5». 47. 86 Ρᾶταγο δᾶ Ὀδ]] τὰ 5. 
4, 6. ὡς αὐτίκα δεῆσον ἐπιδιώκειν, 
86 ῬΆΓΑΓΘ 86 5ίδί!η ᾿ΠΒΘΠΌΘΠΠΌΤΙΩ 
3, 2, ὃ. παρεσκευάζετο ὡς ἀπιοῦσα 
πάλιν, Ῥαγαθαῦ ὙΘαΙ ΠῚ 1, 2, 12. 
παρεσκευασμένοι εἰσὶν ὡς διαπραξό- 
μενοι ἢ, 5» 45-. πολιορκήσειν παρα- 
σκευαζομένῳ 7; 5» 12. παρεσκευά- 
σμεθα, 1η5{Π{ππ|τητι5, αθου ΘΝ ΊΤΏΤΙ5 ἥ"» 

5. 84. παρασκευάζεσθαι ὅπλα, 510] 
ΒΆΡΟΥΣ, 4. 15.. 6; 2; 2"- 

παρασκευὴ. ΔΡ αΡΑΐ5. 61}} 1, 5.» 4. 5» 
ΟΖ Θὴ ἃ; ΧΗ: ; ς 

παράστασις, ἸοοῖιΒ αὕδτη 4015 ἰδηθδΐί 1ῃ 
βίβ πο σουᾶτη ΓΘρΡῸ 8, 4, 5. 

παραστάται, 61 ἃ ἰαΐογα, ρΡοβιίαβ. δβϑβί 
Β ΠῚ ΣΕΥ ι 4; 3. δ0. 4: 5 45. Ὁ 
τὺ 8: τ: τοι ᾿ΔαυΟΥ8 5. 3; 3. 
21: 

παρατάττειν, 8ΟΊΘΤΏ ἸΠΒΟΓΙΘΥΘ 3, 2, 42. 
4. 2, 27. παραταξάμενος, 8616 1η- 
βίγιιοία 5. 3,» 5. 

παρατείνειν, ἀἸΠΘΓΘΉΟ ΟΥ̓ΧΟΪΔΥΘ 1,3,11. 
παρατιθέναι, οἰ τι ΒΡΡΟΏΘΓΙΘ 5. 2, 10. 

ἐπὶ τὴν τράπεζαν, 8, 2, 3. παρατιθέ- 
μενα, τὰ, ΟἸΌΪ ΔΡΟΒΙΓΙ 2,1, 50. βρώ- 
ματα 5, 2,16. παρατίθεσθαι σῖτον, 
5101 ΔΡΡΟΠΟΓΘ οἰθαιϊη 8, 6, 12. πα- 
ρατιθέναι, ΟΟΙΠΡΆΓΑΓΘ, ΘΟὨ ΘΓ [ἢ « 
[6 Υ 86: πὶ παρατιθεὶς ἕκαστα διῆλθές 
μοι, βῖπσι]α 18 Ἰηὔοι 886. οο]]αΐδ 6χ- 
ῬΟΒΙΙΒΟΙ τ] τ, 0, 14. 

᾿παρατυγχάνειν, 58 ΟἴἶετΤα 4, 6, 4. πα- 
ρατυχόντες ἱππόται, Θηυϊΐε5 αυΪ 
[ογίθ δα εγδηΐ Ι, 4, τὃ. 

παραυτίκα. ἐν τῷ παραυτίκα ἴῃ ῬΓΘὸ- 
Βθηΐϊα, ΠΠΠ|6Ὸ 2, 2, 24. αἱ παραυτίκα 
ἡδοναὶ ὈΡΕΡΈΒΙ, Ἐν ὃ...2;} 2.24. 8, 
Ὁ} 5.9 

παραφέρειν, δἰ σοτηδἀθηάιτη ΔΡΡΟΠΘΙΒ 
δον θ δν 2... 2. ἡ. τ ΡΥ ΒΒΈΘΣ ΒΕ 2, 

2, 4. 
παραχρῆμα, ΓΟρΡΘηΐΘ 3. 1, 17. 

παραχρημα, Β'δ ΙΓ 2; 4518. 

παραχωρεῖν τῆς ὁδοῦ, νᾶ σοησεάοθγα 
ΠΕΣ ΖΟὲ 

» - 
εν τῷ 
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πάρδαλις, ρΡαη ΠΟΤᾺ 1, 4.7; ύ, 28. 
παρεγγυᾶν, 6 [ΘΠΊΡΟΙΘ 5[αΓ ΠῚ ἸΤηρὸ- 
Τα ΞΡ 21 δι. οσὐνῥημᾶ, 
[ΘβΒθυ τη θα σθῦα 3, 3, σ8. δοΥίδΥΙ 
φρο δα δ: 

παρειὰ, τη Χ}]]ἃ 6, 4, 2. 
παρεῖναι εἰς, ἀ6586, ΔάνΘΏΪΓΘ 1, 2, 4. 

5, 3. 40. ἐπὶ θύραις 6] τὰς θύρας Ζ, 
δ 8: 1 9. 8, τ, 16. ἐπὶ τὸ ἀρχεῖον 
8, τ τ ἐν ΤΟΥ δείπνῳ, 2. 1 22. 
πρὸς αὐτὸν 2. 45 21. δ. 45 20... δ- 
Ῥόταχα; ἜΣΘΕΙΠΕΙ͂Θ' 1," 4. 9. ἐν" τῷ 
παρόντι νῦν, ΠΟΘ 080 ΓΘ ΠΊΡΟΥΙΘ 2, 1, 
50 Ὁ Ὁ. 2..90: 

παρελαΐύνειν, ῬΥϑοίογν ἢ. ἐφ᾽ ἅρματος 
3, 3, 20. 7,1,18. τὸν ἵππον, δα 0 
ῬΥΘούουν ἢ] 5, 2, 55- εἰς τὸ πρόσθεν 
παρελαύνειν 57. πρὸς ἑαυτὸν 4, 2, 
12: 

παρέρχεσθαί τινα, ῬΥδοίογρΥ θαι Δ] 61 
2. 2, ἤ. 6, 2, 9. ᾿ ῬΓδΙΕΥΙΓΟ; ἐπειδὰν 
αὗται παρέλθωσιν αἱ ἡμέραι 6,2, 538. 
τὰ παρελθόντα ὃ, 5. 22. 

παρέχειν γέλωτά τινι, ΘΧΟΙίΆΓΘ ΥἸΒΌΠῚ 
81 ΘΠ] ΠΕ ΖΦ» Το ΤᾺ} ἘΞ ΕΑ ΣΝ ΖΗ: 
ἱδρῶτά τινι, δ Βα ΟΥ̓́Θ τὰ ἀβαπε οχ- 
ΘΙΌΘΙΘ 2,1, 20. φόβον τοῖς κακοῖς, 
ἼΡΏΔΨΟΒ [οΥΓΈΡ 6, 2, 27. λόγον ὑπὸ 
τῶν φίλων, ΤὈΤΠΟΓΘΠῚ Θχοϊΐαγα 6, 1, 
30. πράγματα, ἈΘΡΌΟΙ ΠῚ 8Π1ΟῈ] ΘΟΠῚ- 
τηϊδίοτα ὃ, 6,4. βέλτιστόν τινα, το - 
ἄδγ8 δ] ᾳιιθτη ΟΡ ΠΌΤ 1, 2, 5. τινὰ 
τὰ δέοντα ποιοῦντα, ἴῃ ΟΙἾοΙΟ ἃ]1- 
ΠΟ ΘΟΠΕΠΘΓΘ 2, 1, 22. ἑαυτόν 
τινι εὖ ποιεῖν 5. 5. 38. παρέχεσθαι, 
510] Θἤοεγθ, ΡΥ ΌΘΥΘῚΙ, 6, 20. ἡδο- 
νὰς, ἈΒΣΡΙΣ, νοϊαρίαίο, ΕΟ 8:. ἀ- 

βλαβεῖς παρέχεται 4,1. 2. ζῶντα, ν]- 
ἴδτη ἸΔΥΘῚΙ ὃ, 7.10. ἑαυτοὺς ὑπηρε- 
τοῦντας ἢ; Ι, 12. ἵππον δισχιλίαν 

παρέχεσθαι τῷ βασιλεῖ ἩΟΝΣΖ: τοὺς 
μαχομένους παρέχεται τριακοσίους 

ό, 1, 28. δόξαν περὶ αὑτοῦ 1, ό, 
22. 

παριέναι, ΔατηἸτίογ6, ΔἸ πιπη ῬΘΥΠ (θ᾽ 
Ι, 4.06. 5. 3,11, 13. ΡΓΘΘΙΘΓΠ Γ[ΘΓΟ, 
ΠΘρ]ρθιϑ Οὐ: 325. 7» 8: 46. παρι- 
έναι, ἀροθάετο  πν 41... ὄ ἐπὶ Τὸ" αμ- 
χεῖον, Ἰῃ ΔΌΓΙΟ γΘρ δ ΠΟΙΩΡΆΓΟΓΕ ὃ, 
Ι, 5. βίᾳ εἰς οἰκίαν, νὶ ἸΥΓΌΤΏΡΘΓΕ ἴῃ 
τες ΔΙΙΘΠΔΒ 1, 2 Ζ: 2; 

παρίστασθαι, παραστῆναι, δϑίδγο, 86- 
6588 5» 3»19. παρεστᾶσι ὃ, ὃ, 1. 

παροξύνειν, ΘΧΟΙΐαγΘ 6, 2, 5. ας ΡΝ 
τικὸν, ὨΒΌΘΩΒ νῖτι ΘΧοϊ 86] 2, 4, 
20): 

παρορᾶν, Δηϊτηδ ἀνογίετα 7, 1, 5. εἰς 
ἀλλήλους, Ἰμζιιεγ]} 2, 3, 50. πρὸς τὸ 
σημεῖον, ΠΟὨνΟΓΙΘΙΘ ΟΟἸ]Ο5 δὰ βὶρ- 
πα 7 124. 

ΚΙΚ 2 
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παρορμᾶν τινα, ΘΧΟΙΐαΙΘ 8] ΘΙ 2, 
Ι; 4,10. 

παροχεῖσθαί τινι, Ἰαχῖα Δ] 6 πὶ νΘὨ] 
ΟΌΓΓΙ ὃ, 2, 14. 

παροψὶς, Ἰδὴχ 1, 8, 4. 
παρρησιάζεσθαι πρὸς ἀλλήλους, 1])6Γ8 

οὖ ἀρουΐβ ΘΟ] οαα] 5, 2, ὃ. 
παρυφαίνειν, ΡΙΘΘίθΠαο: παρυφασ- 

μένα ὅπλα δΥτηδῖ! 4Ὁ1 δα Ἰαΐιι5. οα]10- 
ΠῚ] ΠΙΧΑΓ τ 116 Θαηΐθ8 ἰΘροηδηΐ 
τὰ δὴ ΠΟΘ, 8460 π΄ 1ρεῶ τιη1- 
νϑῦβᾶ 116 ὑπ θὰ ΒΡΘΟΙΘΠῚ ΔΥΠΠΔΙΟΤ ΌΤΩ 
γοἤεγτοί 5; 4» 48. 

πᾶς. ἐκ πάντων, ΘΧ ΟΥἸΠΠΪΒ ΠΑ[ΙΟΏΙΒ 

ΠΟΙ Π10115. 25 2. 2Ζό. 4, ὅ, 11: εἰς 
πάντα κίνδυνον ἔρχεσθαι ἢ, 2. 22. 
τῷ παντὶ, ΟἸΩΏΪΠΟ ὃ, ὃ, 7, 20. παντὶ 
τρόπῳ, ον !β τηοάο 2, 1,18. τὸ 
πᾶν, ΟἸΠΏΪΠΟΙ, 6, 12. πάντας ὅτῳ 5» 
3. 50. πάντα ὅτου ὃ, 2, 25. ὅ τι ἂν 
δέῃ, ἐπὶ πᾶσι 4. 5. 44. πάντα ἀπο- 
νώτερον τῶν ἀρχομένων διάγειν 1, 
6, 8. πρὸς σὲ πάντα ὁρᾶν 2, 4.11. 

τ τ ΔΟΘ]ΙΪΓΟΓΘ 3, 3, 44: 
πασσυδὶ, οὐϊὴ ὈΠΙΨΟΓΒΙΒ ΘΟΡΙΪΒ 1, 4» 

18. 
πάσχω τι, οἷδε. ΔποϊοΥ, ΔΠαυ]α πὰ- 

τ ΔῊΪζτι5 ΤΩΙ ΔΟΟΙΑΙΌΙ, 4, 22. 2,1, 
ὍΣ 11. κακῶς, πε πὉ Εν ἄνα. 
κακὰ ὑπό τινος, τη8}15 Δ[Π0] αὉ ΔΙῸ 
5» 2, 25. τοιαῦτα ὑπὸ τῶν καμήλων, 
118. ΔἰΠοϊα πα Θαπ] ἃ ΟΘΠΊΘ]15 7» 1, 
2. ὅμοιον οἷον εἴ τις, Ἰάθιη 118 80- 
οΙαῦ ααοα 6] 41 1, 5, 1ο. οὐδὲν 
θαυμαστὸν παθὼν, ΟῚ ΤὨἸΓ ΠῚ οϑί 
αυοα 6 πος δοοι Του 4, 6, 4. πά- 
σχειν μεγάλα ἀγαθὰ, τααρτβ θ6η6- 
ἢς115. Δ[ΠῸ] 8» 8» 27: πολλα φιλικὰ 
ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνου, ΤΩ ]015 ΤΠ06]185 
Β.Ό1η. ΘΥΡᾺ ΤὴΘ ΔΠΊΟΤΘΠΙ ἀθο]αγαν 
4, 6, 6. πήσονται ΡΙῸ πείσονται 
ἀπ ἢ ΕΣ ΡΟ 24. 

πατὴρ, (6 ορίϊηιο ῥΥἱηοῖρ6 8ὅ,1,1, 44: 
2: ΟΣ 

πάτριος ἀρχὴ; ΥορΉΠη ΡαΐΓΙ ΠῚ 1,1, 4. 
κατὰ τὰ πάτρια, Υἱζιι ΡΑΐΊΙΟ ὃ, 7,1 

πατριώτης ἵππος, Θ]Π|8 Παρ Πᾶ 2, 2, 
26. ὃ. ᾳ. ἐγχώριος. 

πατρῷος, Ῥδίθυπιβ, Ζεὺς οἱ ἑστία πα- 
τρώα, α. Ὁ... 1... 25. 3.» 2.2... θεοὶ ὃ; 1. 

17. 
παύειν τινά τινος, ἉΝΟΟΘΔΥΘ ἃ ΤῈ 5» ἢ» 

21. τινὰ τῆς ἀρχῆς, τηδρ)δίγαία η 
ΔΌΤΟρΡΑΥΘ 8116] 8, 6, 5. λόγον, α]- 
ΟΘΠΩ͂Ι ἤπ6πῚ ἴδοογα 8, 6, 7. παύομαι 
κλάων, ἀ6Β51Π0 δ76 1, 4. 2. μεμφό- 
μενος 5, 8» 35: πλέων 4. 1,18 οΐο. 
παύομαι τῆς ἀφροσύνης, ἀεοϑῖπο (6. 
ΒΙΏΟΙΘ 2. 1, 18. 

πεδίον, ΟἈΙΏΡΙΙΒ, ΟΡ}. τὰ ὄρη 2, 4: 24. 

ΙΝΌΙΧ σἈ ΟΡ. 

πεδινὸς, Ρ]ΔΠ08, ΟΔΙΏΡΘΒΙΤΙΒ 1, 6, 42. 
6..2:.2: 

πέζαρχοι, Ῥγεοΐθοῦ ροαϊ τη 5, 2, 41. 
πεζοὶ, ρΡδαϊίθβ, ορρ. ἱππεῖς 2, 4, 18. 

πεζὴ δύναμις τ, 6, 10. 2, 4» 18... τὸ 
πεζὸν 5,.3,.38. «τὰ πεζικὰς. Ὁ, ΤῊΣ 
πεζῇ πορεύεσθαι, φῬεαϊΐοτη 16 ἴα- 
ΟΟΥΘ, ἤΟΉ, ΘῳμῸ αἰ Ομγγιν Ὁ] 4, 3, 
22. ὃ, 8, το. αἱ πεζῇ πορεῖαι, ποτα 
Ρδαοβίνια 8, 6, τ8. 

πειθαρχεῖν, οὔδεάϊτα ἀποῖθυβ 8,1, Ὡ: 
πείθειν, ρεγβυδάογθ, πείθων ἔπεισε 8; 

4: 51. 
πείθεσθαί τι, ἴῃ. αἸασα ΓΘ τπουϑῖη ρσ6- 

ΤΕΥ. 5. 1,.10.. 5.10.» περί τινον δ. 
4, 6. χαλινοῖς, [ΓΘ] ΓΘΡῚ 4, 3» 9. 

πειθὼ, ΟὈΘαϊοηΐἃ 2, 3,10. 2. 3» 8. 
πεινὴν χρημάτων, γΘΠΘΙΠΘΠΓΟΙ ΘΧΡΘΐΘΙΘ 

ΡῬΘου 85 8, 3, 39. συμμάχων, σαρ1- 
αἸΒβΙ ΠΤ 6586 ΒΟΟΙΟΙΙΠῚ ἢ» 5» 50. 

πεῖραν λαμβάνειν, ρεγσα] πη ἔδοσγθ 2, 
5,..328....6, τ..,54. «διδόναι. ΠΡ. 2 
ἔχειν, ῬΘΓΙΘΌΪΤΩ ἴθοϊββα 4,1, 5. 

πειρᾶν γυναῖκα, ΤΑᾺ]]ΘΓ5 ΡΒΘΙΟΙ Δ ΠῚ 
ὑθηΐδγα 5. 29 28. 

πειστικὸς λόγος, ΟΥ̓ΔΙΙΟ νἹπὶ ΠΔΌΘΠΒ 
ῬΟΓΒ Δα ΘΠαΙ 1, 6, το. 

πέλαγος, Τηδ 8 δ]ύαπη 6, 1, τύ. 
πελάζειν, ῬΥΟΡΙΒ ΔΟσΘάθιθ 1, 4, ἢ» 

20. 
πελτασταὶ, με]ζαβίδο, ρ6α 65. 1Ἰηβίσοῦ 

ΡΘ]ΐα, ἡ. 6. ΟἸΥΡΘΟ ΤΙ ΠΟΥ 1, 4. 16; 
ΠΡ τ 5... 

πεμπὰς, ΒΘΙΔΙΘΟΙΓ]δ 2, 1, 22. δ΄ πεμ- 
πάδαρχος, ῬγδοΐθοίιιΒ ΒΘ] ΘΟΌΓΙδΟ 
,221, 22, 23, 30. 2, 3, 21. 

πένης, ΦΌΡΟΥ. οἷς πενέστερος γίγνομαι 

8» 8; 27: 
πενθικῶς ἔχειν τοῦ ἀδελφοῦ τεθνη- 

κότος, τηοτύθη ἢ [115 Πρ ΓΘ 5, 2, 7. 
διὰ πένθους τὸ γῆρας διάγων 4.06, 6. 

πεπαίνεσθαι, ΤΑ Ιρ ΑΓ], 6 ἴγα 4. 5» 
21 

πέπλοι, εἷ6 απιϊοίι Οἱγὶ 3,1, 12. αἷἴ6 τυ6- 
δέλδιιδ ηνιζουγίδιι5 5, 3, 67. 5,1, 6. 

περαίνειν, ΡΟΥἤΓΘΙΘ, ρΡγϑοβίαγ : τὰ δέ- 
οντα 4.5 8» 38. ὅτι μέλλει 8, 2, 24. 
τὸ προσταχθὲν 5, 3, 50. 

περᾶν, ὑὐδῊ ΒΙΡ6 18 ν]ϊδ τη 7. 2. 20. 
περὶ, ὁ. φογῖί. ῬΥο, δα ἀοίθηοπά τα 

3.3. 44. ἃ, απο ε«ἰποῖ: περὶ 
τροφῆς 1, ὁ. 15. 46, ΡτΟρΡίου : φι- 
λονεικίαι περὶ 2,1, 22. περὶ τοῦ κοι- 
νοῦ, ΥΕΙΡ. ρτΤαίϊα 1, 2,12. περὶ τινὸς 
φοβεῖσθαι 3, 1,25. (ὝΟἰμηὴ αοοιίδ. 
τοιοῦτος περὶ ἐμὲ, [811 οὐρᾷ τη6 Δ ]- 
Ὼ0 5, 4.12. ύ,1, 47. περὶ ἐκείνην 
τὴν χώραν, Ἰῃ 115 ἸΟ018. 3, 2, 7. περὶ 
τὸ βασίλειον, ΟἸΓΟΙΙΠῚ ΓΘΡῚΔ ΠῚ 2, 4, 4. 
περὶ μέσας νύκτας, 5110 ποοίθηη π16- 



ΙΝΕΧ σα Οῦ 

αἸατη 4, 5» 13. οἱ περὶ αὐτὸν, 8α5.6]- 
1065 68 1, 4, 18. 5] 8, 2, 8. 

περιάγειν, ΟἸΓΟΙΙΠΙΙΟΘΥΘ 1, 3, 3. 2» 2; 
28. 

περιαιρεῖν τὸ τόξῳ μελετᾶν καὶ ἀκον- 
τίῳ, ἈΡΓΟΡΆΙΘ 2.1, 21. περιαιρεῖ- 
σθαί τινος τὰ ΓΡῸΝ ΔαΙΤΊΘΥΘ. ἈΠ. 
Δ]ϊοὰ] 8,1, 41. 

περιάπτειν τινὶ τιμὰς, ὨΟΠΟΥΙΪΌιΙΒ5. ΟΥ- 
ΠΆΓΘῚ, 5, 09. 7» 5» ὕο. ἀνελευθερίαν, 
ἘΠ ονα ἰταίῖϑ Ἰρῃου απ σΟηΐΓγδ- 
Ὦ6ΙΘ 8, 4, 22. 

περ βιϊιλονσθαι, ΔΌΪΘΟΥΓΘΙ, 4, 17. λείαν, 
ΡῬτθάδτη [ἌΘΘΥΘ 2, 3. 23. Οἰγοσπι- 
ἄἀγθ, οἴροτ 6, 3, 30. τάφρον, οἂ- 
βύγα τη 1176 [ο588 3, 3, 26. 

περιβλέπειν, ΟἸΓΟΠΊΒΡΙΟΘΙ 5, 1, 4. 
περίβλεπτος, ΘΟὨΒΡΙΟΙᾺΒ 6, 1, 5. 7» 8» 

88- ; ' 
περιβολὴν ποιεῖσθαι, οἰγουτηϊγα 6, 3, 

80: 
περιβραχιόνιον, ταιϊι]τηΘηὐπιπὶ ὈΥΔΟὨΪ- 

ΟΥ̓ΆΠΏ, ὈγΔΟΠΪαΪθ ΟῚ 51: 42: 
περιγίγνεσθαί τινός τινι, ΒΌΡΘΥΔΤΘ 8}1- 

4 61 γ6 3,1, ΤΟ. 8, 2, 12, 20. εὖ- 
πόρως, φὐταπιοῖθ ΒΌΡΘΓΑΓΘΊΙ, 6, 9. 

᾿ τ 655 ῬΙαἴθαβ {ΥΤΊα ΔΠΉ θη 5 

6,1, 53. Ἵ ; 
πες ὡς φίλον, αὖ Διμοαχῃ {γ86- 

[ΔΥΘ 4. 4- 12. 
περιέρχεσθαι, εἰγουιμηδρὶ, ΡΥδο[ΟΥ͂ΓΘ, αἷ6 

απο 8, 6, το. οΟἰμΟυΪ 6, ΟὈἾΓΘ. πρός 
τινα ὃ, 2, τό. 

δ υμνέζειθαι, ΟἸΠΡῚ, Ο]ΔἹ 7.1, 24. 
περίζυγα 6, 2, 32. δΠΠοΐ. 
περιήκει ἡ ἀρχὴ εἰς αὐτὸν, ἰθτηρι ἴπη- 

ΡΘυ ΠῚ δα ΘΠ ἀοία] 4, 6, 6. 
περιιστάναι περὶ, ΘΟ]]ΟΟΔ 6 οἶγοα 7, 

5.01. περιίστασθαι τὸν λόφον, οἸη- 
5616, ΟὈβίάθγθ 60] 1 3,1, 5. περι- 
στήσασθαι, οἰτοῦτα 586 Βίδγθ 06 6 
7» 58: 41. 

περικαλύπτειν ἐν ἱματίῳ, νεϑίθ γ6]816 

7» 3» 13: 
περικαταρρήγνυσθαι τὸν πέπλον, 510] 

ἸΔΟΘΓΆΥΘ γϑβίθῃ 5,1, 6. 
περίλοιπος, ΤΟ] 5 ᾶ, 2, 21. 
περιμάχεσθαι, τπαϊαθθ ΡαρΠΔΥΘ ἢ; 1; 

41. ὄ 

περιμένειν, ΟΧΒΡΘούαΓΘ 7: 5» 20. 
πέριξ, εἰτοιιτηοῖτοα. τὰ πέριξ ἔθνη, 

Θϑηΐθβ ΠΟΤ 1, 5, 2: 6, 1ο. 
περίοδον πρώτην περιφέρειν, ῬΓΪΠΊΙΠῚ 

ξογου 1, 561 ὈΥΪΠΠΔ ΠῚ ρδίϊηδτη, ΟἿΤ- 
Οὐχ Υγ6 2, 2, 2. 

περιοικοδομεῖν, βερίο ἱποϊπ6 16 1, 4, 
1: 

περιορᾶν, ὨΘΡΊΙΘΘΙΘ 1, 5, 1Ο. 8, 8,15. 
περιπίπτειν, ἰποίδοτο, νοσήματι Ὄ, 2, 

27: 

0] 

περιπλανᾶσθαι, ΟὔΘΥΓΑΥΘ 1, 3» 5. 
περίπλεα, ΒΒ ροΥνδουιᾶ 6, 2, 33. 
περιποιεῖσθαι τὰς ψυχὰς, νἱΐδτῃ {6 Υ] 

4. 4:10. 
περιπτύσσεσθαι ἔνθεν καὶ ἔνθεν, Ὠϊης 

ἴη6 οἰΓοαμ πο γα 7,1, 26. 
περισπᾶσθαι τὴν τιάραν, οαρΙ αοίτα- 

ΠΘΥΘ {ΔΥΆΔΙ 3, 1, 12. 
περιστρατοπεδεύεσθαι, οαΒ᾽Υ15. ΟἸΓΟΌΠη- 

αἀδτ6 3,1, 6. 
περιταφρεύειν, ἴοβθϑα ΤῊΠΪΤΘ 2, 2; 

28. 
περιτέμνειν, ἸΠΘΙΟΙΡΘΙΘ 5, 4: ὃ. 
περιτίθεσθαι, Ἰμάπιοτο Ὁ: 
περιττὰ τῶν ἀρκούντων, ΡΙατα αὔδιη δὰ 
για βηΐ ὨΘΟΘΘΒΟΙα 8, 2. 21, 22. 

τῷ περιττῷ κυκλοῦσθαι, ΡΣ ΓΟΌΝ ἜΝ 
ΘΧΒῸρΡογδηΐθ ΟἸΓοστηδγ6 6, 5, 2Ο. 

περιφανῶς, ΘΥΙ ΘΠ ΘΙ 5. 1, 22. 
περιφέρειν, (68 ο1015 1ἢ ΟΥ̓ΌΘΙη ΟἸΓΟΆΠΙ- 

[ΘγΘΏ 15 Δα ΒΙΠρι!]ο05. ΘΟΉΨΙνΆΒ 2, 2; 

3..ὦἃ 
περιφορὰ, ΟἸΓΟυΤΗ]ΔΙΟ 2, 2, 4. 
πέττειν, σΟΠΠ1616. τὰ πεττόμενα ἐπὶ 
᾿τράπεζαν ὃ, 8, τό. 

πῇ. 40ο ρϑοίο Ι, 6, τ4. πῃ: δ]αιιο ΙΟοῸ 
5» 4» 490. εἴ πῃ. 5ϊσι] 1». 1, 39. 
51 α1ἃ ΤΑΓΙΟΠΘ 5, 2, 26. εἰ μὲν ἔσται 
πῇ 7» 8» 84' 

πηγαὶ τῶν καλῶν, [οηΐθ5. ΤΟΓ.ΠῚ ΡῈ]- 
ΟΥΆΙΙΙΠῚ ἢ; 2, 12. 

πιέζεσθαι, ῬΥΘΙΩΪ 5. 4. 6. ταῖς συμφο- 
ραῖς, ῬΓΘΙῺΪ ΤΉ 815 7.9 2. 20. 

πιθανὸς, αὶ ΟὐΘαΙΘ Πα τη ρμᾶγαΐιι8 2, 2, 
10. 86 ἔδοϊθηάδιῃ ἤδδιη δρίαϑβ 6, 
4 δ: 

πῖλος, βίταρυϊα 5, 5. 7. 
πίνειν, ΡοΐΔΥ6, 4; 5. 7. ὃ. ἐκ φιαλῶν 5, 

3, 2. τὰ τῶν πολεμίων 6,1, το. 
πίπτειν, ΟΔ ΕΓ, εἰς γόνατα 1, 4, 8. ἴῃ 

φγωϊίο οσααδλ 1, 4, 24. 
πιστεύω τούτοις ἐμμόνοις ἔσεσθαι, ογδ- 

Ἃο [08 ἴογ6 ΠΙΠΊΟΒ 3, 23, 55. ἡμῖν 
πιστεύετε καλῶς διαπεφυλάχθαι 4, 
5; 48: ταῦτα πιστεύω σοι 8, 4; 33. 
εἰ τῷ ὠθοῦντες ἐξώσειν πιστεύουσιν 
6, 4. τᾶ. πιστευόμενοι, ΠΟΥ ΤΩ τῷ 
αἰϊαυϊά ΘΟΙΠΓΩΙ Εν 4, 2, 8. πι- 
στευθεὶς, οατὰ ἤα65. 6ἱ βϑϑοί παριία 

,.Ὁ» 8: τῆς ; ς 
πίστις, ῬΓΟΙἸβϑιῖη. πίστεσιν ἐξαπα- 

τηθέντες, ῬΓΟΙΙ 8818 ἀδοθρί 8, 8, 2. 
πίστιν διδόναι καὶ λαβεῖν 7» 1, 44. 
διασώζειν τι ὡς μάλιστα ἐν χένδν: 
ΒΟΥγαΥ 8116 14, δἄθο πὸ 65 Πᾶ- 
Ῥθαῦαν ΓΔ ΧΊΙΩΘ 1. 6, 10. 

πιστὸς, ΠΠ46]15, αἱ ΠάΘηλ ἀδίδηη βουνδῖ 
Ἐ-» ὩἘ' 23,9. Ὡ: τος 1..22.. 5 Π6 8. 15 
Ὧτϊι5 6,1, 42. πιστὸν, ΟΥ̓Θ610116, χαρὰ 
Πάδιῃ [ἀειῦ 6, 1, 40. β6] Ῥίρητι9 2. 



δ0φ 

, 2 ..2.132. πιστότερα; ἐβ γακη: 
5.4. πιστὰ ἠξίου γενέσθαι, [1685 
τι ἢτιηδγοίαγ, ρμοβίυϊανιυ 7, 4. 2. 
πιστὰ διδόναι καὶ λαμβάνειν, Πα6 1) 
τ]ΐΡοῸ Οἰοαιι6 ἀδ᾽8 2, 2, 22. πιστὰ 
θεῶν ποιεῖσθαι, (1115 δ π5. Πάρδιῃ 

ἄδγθ, ΠΥ 4, 2 
σι τὰς; ΒΥΣ 7. δ: Φ 
πλάγια, τὰ, Ἰαῦθγα ΔΘΊΠη15. αὐ Δ ΟΙοὶ 

ἢ: 2. 1 7.1.7. πὸ Ὁ πλογεοο το - 
Ἰασιι8, ὑγδηβυθβιιθ. ἐκ πλαγίου, 
ἃ. ἰαῖευθ 4.1, 18. λαβὼν πλαγίους 
τοὺς πολεμίους, ἃ Ἰαΐογα, ΔάἀοΥτ8 7. 
20: 

πλαίσιον, ἈΘΊΠΘΠ ἴΟΥΠ 6 ατιααταΐξο ΟὉ- 
Ἰοῆσδθ 5, 3, 20. 

πλατύνεσθαι, (1]αίδη], ΔΙΠΡ]ΠΠἸΟΔΤῚ 5» 5» 

πλατὺς, Ἰαῦτιβ 5, 2. 26. , 
πλατύτης, διηρ Πα ΘΟΙΡΟΙΪΒ 1, 4; 

τπ 
πλέγμα, τοῖθ 1, 6, 28. 
πλεθριαῖος, ὨΔΌΘΏΒ τηδρἸἀἸπθι μ]6- 

(ὮΤῚ 5. ὁδηθιμτη ρθη 7. 5.11. 
πλεονεκτεῖν, ΤΩΘ]1ΟΥ5. 6556. ΘΟΠΘΙ ΟΠ 

1, 3, 18 οἰ0. τινὸς, 6Χ 8]1ου] 5. 1η- 
ἙΟΥΠΙΠΟὯ15. 888 ἐς οταταρ ΘΟΠΙρἃ- 
ΤΆΤΘῚ, 6, 31, 32, 33, 37. πλεονε- 
κτεῖν τοῦ πενῃ τοῦ ψύχους, τῶν 
πόνων, ρἷτι5 ϑοϑίιδ, {ΓΙΘΟΣΊΒ, ἸΔ θΟΤῚΒ 
ῬΘΓΘΙΡΘ 1, ύ, 25. πλεονεκτεῖν τινός 
τινι; Ἀ]]ΟᾺ] ὈΥΘΟΘΙΔΓΘ τ 4, 2; 21. 
τοῖς ἀσκήμασι, ΘΧΘΡΟΙ 5 ΘΧΟΒ]]ο 6 
ἢ» 8» 70. τιμαῖς καὶ δώροις, ῬΓΘΘίθα ἢ] 
1Ἰὴ ΠΟΠΟΙΙθὰΒ οἵ ῬΙΈΘΙΏ11Β. 2, 2, 2Ο. 
5.4; ἃ. 

πλεονέκτημα πολὺ τοῦτο ἡμῖν νομίζω, 
ἢσο ΠΟΒ τηαἰῦο ΒΙΙΡΟΙΊΟΓΘΒ [ἀούτι 
6858 ΔΙΓΡΙΓΧΌΙ 2, 2» 10. 

πλεονέκτης τῶν πολεμίων, ΠοΒ[18 (οτη- 
τη αουτη τ ουσθρίου, 4] οχ ΠΟΒ 8 
ἸΠΟΟΙΏΙΠΟΩΙΒ. 5118 ΘΟΠΊρΡΑΓΑΓΘ δίπαρί 
οοτητηοαᾶ 1, ύ, 27. 

πλεονεξία, δύυπαϊαμη οχ ἀἰθυιι8. οοιῃ- 
ΤΟ 615 88 ΡΆΥΘΠΩῚ οοΙητηοαᾶδ, {μέ 
πλεονεξίαν τινὸς κατηγορεῖν 5. 5:10. 
ΑΥὐΐθβ, 4αϊι5. 418. τὐιίαγ, τοῦ 510 ρο- 
ΤὍ]ΟΙ1 ΘΟΠΟΙΠΟΠ6, ααδιη ΑἸΓΘ 1, ύ, 
28, 25.530. 41. ἐπὶ πλεονεξίᾳ ἄρχειν 
Θ᾽ Ὁ; ΖΗ: 

πλέος, ΡΙ]Θηιι5. εἰρήνης πάντα πλέα ἢν 
ΠΝ Π 6. ΘΟὨ ΔΙΠ] δίι15, ἡ χεὶρ πλέα 
σοι ἀπ᾽ αὐτῶν ἐγένετο 1, 3, 5. 

πλευρὸν, ΟΟΥ̓τΙ, Ἰαΐι8 8061] 6, 2, 

84: 
πληγὴ; Ἰοΐτι8 4, 2, 22. πληγὰς λαμβά- 

νειν, ΨΘΥΌΟΓΑΥΙ 1, 3, 16. πληγαί τι- 
νος, ψΘΙθοΙἃ, απὸ 80 «ἰϊψο 1η8[Πὸ- 
σαηΥ 2, 3, 20. 

πλῆθος συνελθὸν. ςΟἸοὶο τη} Ππιπῇ. 2. 2. 

ΙΝΕΧ σπ  ΟὔΚ, 

20. τὸ πλῆθος τῶν πολεμίων 4,1. 
10. ὁ 1: δ᾽ 

πλὴν; ΕΧ ΧΑ ΔΤ 1, 2. 4.135. 2. Δ τ. 
οὐην φορλέ ῬΥΘΘΙΘΥ 4, 5. Ὁ: ἡ. 5 δὶ 
Ώ181 απο 4, 2, 2ὃ 

πλησιάζειν μᾶλλον τῶν ἄκρων, ῬΓΟΡΙᾺΒ 
δοσθάθγθ δα Ἰπρὰ το η 1 3, 2; ὃ. 
οατὴ ἀδῖϊνο 7, 3, τύ. 

πλησίον εἶναι, ῬΥΟΡΘ ΔΌΘ556 2, 2» 5: 
πλησιόχωροι, ΥΝΊΟΪΗΪ 4, 5» 34. 
πλησμονὴ, ϑαϊ!οἴαϑβ 4; 2, 40. 
πλήττειν, νΌΪ]ΏΘΓΑΓΘ ΘΙΠΪΠΒ 2, 3; 10, 

10... ρίθαϊο, 7, Ἢ. 27: 
πλινθίον μικρὸν, ἸαοΥΟ.] 5. 7, 15» 24. 
πλουτεῖν, αἸν! θη 6886 ν6] ἢβθυὶ ὃ, 2, 

30. αθὶ ρου. 
πλουτίζειν ἑαυτὸν, 886 ἸΟοσρ]θίδ!Ὲ 5, 1; 

28. 
ποδάγρα, υθάϊοα 1, 6, 28. 
ποδήρης ἀσπὶς, ΟἸγροὰΒ δα {10185. 5- 

αὰθ ρϑγθησθηβ, ψιαίς Πἰαά. β', 
α80. νοσαΐμν" ἀσπὶς ἀμφιβρότη 0, 2, 
1Ο. χιτὼν ποδήρης 6. 4, 2. 

ποδίζειν, ρα 65 ΔΙΠρὰγθ : πεποδισμένοι 
ἵπποι 3, 3, 27. 

ποθεῖν, ἀΘΒΙΘ ΓΘ, τὰ οἴκαδε 1, 3; 4. 
πόθος, (ἀΘΒ] ΘΙ 2. 1, 28. 

οἵ, 4πο. ἀπορῶν ποῖ τράποιτο 3, 1, 4. 
ποι, ΘΙ 0 1:.4..28: 5. 12. 

ποιεῖν, ΒΔΓ ἴδσογο ὃ, 3, 24. Οαϊη 1ἢ- 
ἢ πιΐ. ποιῶ εὖ ἀσκεῖσθαι ἕκαστα, οἴ- 
ἤσϊο αὖ βἰηρια τϑοῖθ ΘΧΘΥΟΘΑΠΘΙΓ 
1. 6, τ8, ποιῷ λανθάνειν, Ἰα8ο 14- 
ἴεγ6 1. 0, 40. ποιῶ τινα μάλα αἰ- 
σχύνεσθαι, Ῥααάογοπι τηαρητη 8]1- 
ΟἿΣ ἸΠ]ΟΘΓΘ 4, 5» 48. στὴ ΡΔΥ101- 
ΡΪοΟ: πάντα ἐποίουν πείθοντες, Β640]0, 
561 ΟἸΠΩΙ βὕπαϊο, βαδαθραηῦ ρ. 4. 
2Ζύ. ἐποίουν, ὡς ἂν ἀσφαλέστατα 
εἰδείην 6, 5, τ8. ἀηποῦ. οὖ δα 7, 3, 1Ο. 
ΟΠ ΠΟΙΏΙΠΘ : ποιεῖν ἁρπαγὴν, Ὀ͵ῶ- 
ἀδηα1] ροϊοβίαίθιη σοποθᾶθυθ ἃ}118 
ἢ, 2,12. τὰ δίκαια, τοῖα ἴΆΘΘΥΘ 2, 
Ι, 18, 21. γέλωτα ἐκ τίνος 2: 2. Τῇ: 

εἰρήνην τινὶ, ῬάσοΙη ΤΘΘΟΠΟΙ 16. ἃ}1- 
οὐδ 2, 2.2; 17..ὕδἦἣν 4. τ᾿ μὴν 
μεγάλην 1. 4. 14: 2. 4, 17. Κραῦ- 
γὴν, ΟἸΔΙΠΠΔΓΘ 3,1, 4. φυγήν τινι, 
ἸΏ ἴπρδὴ ΟΘΟΠΊΡΘΙ]ΘΙΘ 1, 4» 22. 
τὰ ἐπιτήδειά τινι, ῬᾶγΑΡΘ Δ] [6] 
ΤῸΒ δὰ νἱιῖῇδη ὨΘΟΘΒΒΆΙΔΒ 4, 2» 
4. τὰ δέοντα 5.1, 20. ποιεῖν κακὰ 
τοὺς πολεμίους, ἀδηηηο ΦβΊΘΘΓΘ 2, 2, 
15: τ. 9: 10 ὅ, 1: Ἴ. κακῶς τοὺς 

πολεμίους 1. Ὁ, 28. τι τοὺς πολεμί- 
οὐς, ὨΟΘΘΓΘ ποθάθαθ 4. 3. 7. φίλους 
πλεῖστα ἀσαθαι ΔΙ1Ο18. Ρ] ΣΙ Πλ τι Πὴ 
ΡΙΟάΘ6886 5.» 3» 9. ταὐτά τινα, Θοάθιη 
ΠΟ ὑγαοίαγο 2, 3, 18, ἔξω βελῶν 
τὴν τάξιν, δυιαια οοπ γα πὶ Θχίτα 10- 



ΙΝΌΕΧ απ Οῦϑ. 

Ἰουαλ Ἰδοῖιπηλ ἀὈασογθ 4, 1, 3. 
πεποιημένος σῖτος, οἰθτι8 ρῬαΓαΐτι5 4, 
5» 1. πεποιημένα παρέχειν, ΘΟἸΏΙη6- 
αὐατ Ῥαγαΐτιπι ΒῈ ΡΟ αΙΑΓΘ 2,1, 21. 
ποιεῖσθαι τὰ ἐπιτήδεια, νὶοΐιη ρὰ- 
ΤΆΓΘ, τηο]θηᾶο, Ρἰηβθηο, Θοα 660, 
ἈΒΒΆΠ6Ο, εἴς. ὃ, 5. 5: ποιεῖσθαι μέγα, 
ΤηΔΡῊΪ ἔδοουδ οἰ ΤΉ. 5. 3. 10. περὶ 
παντὸς, ὨΪ ᾿υΪπ8. ΠΘΟΙ1Β Ρού8 αὰ- 
ΘΟ Πυδη 1, 4, 1. περὶ πολλοῦ, 
τηδρῊ] ἴδοθιβ δ, 1, 26. διὰ μέσου, 
ῬΘΟΙΡΘΙΘ ἴῃ τηθϊ απ 6,3, 3. ποιεῖ- 
σθαι παῖδα, 5101 αὐορίατα ΠῚ] 4, 
6, 2. παῖδας, 11 ΘΓΟΒ ῬΙΓΟΟΥΘΔΙΘ 5; 
3, 10. ποιεῖσθαί τι ἐμποδὼν, μαῦϊ 
5101 Ἰη [ον] δ]χυϊα μέην παραφο συ 4: 
2; 46. εὐνούχους 7.» 5» ύ. θυσίαν, 

580 γα ἴάοοΥΘ 6, 2, 6. ἰσόμοιρόν τινα 
4. 6, τ2. κοινωνὸν, ΡΔΥΠΟΙρΘΙὴ τοα- 
ογα ὁ, 1, 40. λόγον, ἸΒΒΘΓΕΙΘ 1, 
6, 13. μάχην, ἢ. 6. μάχεσθαι ὅ, 2, 
τύ. νόμιμον, Ἰδρθ ΒΆΠΟΙΙ6 ὃ, 4. 5. πο- 
ρείας 5. 2, 31. πολέμους, "611 ρ6- 
ΓΕΓΘ 8, 8, 20. πεποίησο πιστὰ 4; 2, 
τὶ: ἅ τε πρὸς τοὺς φίλους ποιητέον 
καὶ ἃ πρὸς τοὺς ἐχθρούς τ 51: 

ποιητὴς τῶν πρὸς τοὺς πολεμίους μηχα- 
νημάτων, αὶ 580 ᾿ἴῃρθηϊο οχοορΊιίδί 
ατίθ8 ΒΟ θ 5 ὨΟΘΘΠΔΙ 1, 6, 58. 

πολεμεῖν τινι, ὈΘΙ]Τ ΘΘΓΘΓΘ ΟΠ 8}1- 
4ο΄ 3» 1, 10. ΟΡΡΌΡΏΔΙΘ, ΒΟΟΊΒΔΥΘ 
ΕΠ  7:: 

πολεμία, ἧ, ὨΟΒΟΘΆΠΙ 1, 6, 11. 3, 2. 
ΤΣ 

πολεμικὸς, ὈΘΙΠΟᾺΒ 1, 5,9; ὅ, 12, 18. 
8. 1;.24. Ῥε]ΠἸοοβυβ 3» 3 84: 7; ὅ᾽ 
62. πολεμικῶς ἔχειν πρός τινα 5, 2 
25. 

πολεμιστήριον. τὰ πολεμιστήρια, ἃρΡρᾶ- 
Ταΐαβ Ὀ61110], Γ6 5. τ]]ΠΔ 718 ὃ, ὃ, 2 
ἅρματα, ΟΟΥΤῚΙΒ Ὀ6]11Ο] 6, 1, 29. 7: 
ἀν: 4}: 

πολιορκεῖν, τὐὐ θη ΟὈΒΙθγΘ. 2, 4, 12. 
ΘΧΡΌΡΠΔΙΒ 1, 5» 2. πολιορκεῖσθαι 
6, 1, 15 δϑὺ ᾿ἱπορῖα ΟΟΙηΙηΘδἕι8 
ῬΓΘΙΏΙ. 

πόλις, Οὐ 8, Β1Ππ6 ΔΙ 010 1, 4, 17. 8» 
ΟΕ 1 τε ΟἸΝΘΒΡΤΙ 45.95.3. 6..25. ἐν 
ταῖς πόλεσι ὃ, 2, 28. 1. 6. ἴῃ ἀεῃηο0- 
ΟΥ̓ΔΙ]15. 

πολιτεία, [ΟΥ̓ Π18 ΟἸνΙ ΓΒ 1, 2, 1. 
πολιτεύεσθαι ἄλλως πως, εἰ1ῖὰ ᾳφιδαάδιη 

οἰν αῦϊθ ΤΟΥ αἱ 1,1,1. 
πολιτικὸς, ΤΕΙΡ. σῸ ΟΥΠΔῊ 86 ρουϊζτι8. 2. 

2, 14. πολιτικώτατον κτῆμα, ΤῸΒ 
Τα χὶ 6. ΟἸν 1115, οἰν αι} Ὁ{Π|55Ίτὴδ 
ΤΕ ΕΣ: 

πολλαπλάσιοι, τηὰ]ῦο Ρ]ΆΓΕΒ 1, 5» 9. 
ΡΣ; τύ δῆ; ΒΘ: π,, 2». 50... 8.4, 
7,5. Βδη: τῆ 9» 5. 18: ' 

δ0ὺ9 

πολλαχοῦ, τηι}018 ἸΟΟ15, Β86Ρ068 2, 2, 14. 
πολλαχοῦ καὶ ἄλλοθι ,1, 30. 

πολυδωρία, ται] ΠοΘηἴἃ 8, 2, 7. 
πολύευκτος χρυσὸς, ἀὐσττη νοῦβ Πο- 

τηϊηττη ἰδηΐοροῖθ Θχρθυψαμι 1, ύ, 

48. : 
πολυλογία, Ἰοαδοϊία8. 
Πα τ..4.}2. 

πολυπραγμονεῖν, Ρ] τὰ ἀτιῦ Δ1|1ἃ ἈΡΘΓΘ, 
ααδηλ απο οϑὺ ἀοιηδπαδίπηη δαΐ 
᾿πηρογδΐαμ 8, 6, 2. 

πολύς. οἱ πολλοὶ, να]σαβ, τη] πο 
8, 2, 4. πάντα πολλὰ 4, 6, τι. πλέ- 
ονες εὖ πλείονες δα ὃ, 4,3. πλείω 
οἵ πλείονα δα ὃ, 5, 40. πλείων καὶ 
πλείων ὄχλος 7, 5: 30. 

πολὺ πρὶν, τηῦ]ῖο Ρυῖ5 48Π| 2, 9, ύο. 
πολὺ μᾶλλον 3,1, 20. πολὺ μάλιστα, 
δίῃ ΤΠΔΧΙΙΩΘ 8, 5.5. 258 πο Νὰ, 
γ8 166, ται} 15 το α]5 7, 2. το. ὅ, 3. 
47. πολλὰ συνεῖναί τινι, τυ] 
6586 ΘὍΙΩ 8Ι1ΙἋῈΟ 1,514. τὰ πολλὰ, 
ῬΙΘΓαΤηαΘ ὃ, 1, 14. τὰ πλεῖστα, 
ΡΙθγαμηατθ 1,4.23. πλεῖον 8. πλέον 
ἔχειν, 1. 4. ΝΜ ἐδ Ι, 3, 18, δία. 
οατὴ ρΘηϊΐ 7, 5» 61. τί ἐμοὶ πλέον 

5» ὅ» 34: 
πολυχειρία, του! Ποτηϊππτη ΟΡ 8 
ἈρρΥΘαΙ θη Πππτη 2, 2, 26. 

πολύχρυσος, ἃῦτο ΑΔΒ 23, 2, 25. 
πονεῖν, ἸΔΟΥΑΥΘ. ἢ. 6. ῬΊΘΙΗΙ 80 Ὠοϑί1- 

Ῥὰ8Β δ ΟΥΡΘῚ} 1, 4, 21. αοἰας ΑΓ 4, 
ΟΣ 

πονηρία, ἹΩΡΓΟὈΙαΒ. 2, 2, 24. εἰς τὴν 
εἰ μέρμέρε τρέπεσθαι, ἀεοἰοΥογθια Ηρυὶ 

7» ὅ» 75: 
πονηρὸς, ἸΘΏΔΥΑΒΊΙ, 4,10. τοῖς φίλοις, 
41 Τη8]6 ΤΟΥ ΘΣ (6 ΔΙΏΙΟΙΒ 8, 4» 223. 
πονηρὰ χρώματα, ῬΆ]1ΟΥ, ΘΟΙΟΥ ΟΥἹΒ 
4] Ῥυοαϊῦ βυτημηιπ) 8ΏΙΏΙ ρᾶγο- 
ΤῸΠῚ 5.9 2, 324. πονήρως ἔχειν, Τη8]6 
88 ΠάθΕΓΘ 7, 5, 75. 

πορεύεσθαι διὰ τῶν ἡδονῶν, νο]ρίδίε8 
ῬΘΙΒΘΟῺΪ 2, 2, 24. 

πορεύσιμος, ῬοΥνΙα8 ΤΑΣ ὦ: 
πορίζειν, ΒΌρΡΡΘαΙΐαγο δ]ίθυὶ 8, 2, τό. 

πορίζεσθαι, 5101] ΔΟΙΙΠΘΙΘ ΓΘΠῚ 1, ὅ, 
ἘΠ 5. 1.28 

πόρος, τηθϑῖτιΒ Ἰίογ 1, 6, 40. 2, 4, 25. 
ΤΟ π8 Ῥϑιαμἀογιτη τϑαϊθπααχη 1, 6, 
9. 1ο. 

πόρρω. Υ'. πρόσω. 
πορσύνειν Ρορί. πορσύνειν κακὰ τοῖς 

πολεμίοις ἀδίηηα αἴΐευγο ΠΟΙ 1, 6, 
17. τὰ ἐπιτήδεια, νἱούιπη ΡΔΥΙΔΓΘ 4. 
2, 47. ὡς τὸ τοῦ ποταμοῦ ἐπορ- 
σύνετο, οὕτὴ ἥπνίθ δϑϑεῦ ραγαΐαβ, 
Δα ἐγα ηβθαημτη 7, 5» 17. 

πορφυρὶς, βίο] ρΡυΓραΓΘὰ 2, 4, 6. 
4. 

πολύλογος, 1ο- 

ΥΦ. 
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ποσταῖος, αυοίο 416 5, 3» 28. 
πόστος, ας βένμῃ ἥππ πο: 
πότε, ααδπάον Ὁ, 3, 27: .τί ποτε, ΟὙ 

ἰδηδρία τ, 3511. .3;.3. 82. ὅ τι ποτε, 

αυ!ά ἈΠΌ ΘΙ, Ὁ, 14..25. 12: ἅ...14. 
πότερα, ἴγυτη 1. 3. 15. 2, 2, 18. 
ποτέρως, τυἰἴτο τ 2. 5... . ἡ. Ὁ. 
που, ΒΟ ΔΙ 5, 5. 18. εἴ που, 510] 

1, 3, 3; 2» 13. 2, 4, 17. δ, 2, 4. 8: 
1,11. ἦν που, ἘΠπῸ 1.2. 16... ποὺ 
τῆς χώρας ἐμβάλλειν, Δ]1ΘᾺ Ὁ] ΔρΡΎΌΤΩ 
ἸΏΝ ΔΊΘΥΘ 6, 1, 42. 

ποὺς, Ρ65. τῶν κλινῶν ὃ, ὃ, τύ. ἐπὶ πόδα 
Ρϑαοθίθηδη, ἴδοι ΠΟβί 15 Οὔ νουβᾶ 2, 

8, ὅυ.. 7.1,.84: 5.6. 
πρᾶγμα, Υ68. 4188 δΔοοϊάογαῦ. 5; 4» 7: 

ἀ6 τηυ]ογθ ύ,1, 926. πράγματα ἔχειν, 
τη ]θϑίϊα ΠΟΙ 1, 4, 5. 6.1, το. ὅσα 
πράγματα ἔχεις, αιδηΐιτη. ΠΘΡΌΓΙ 
ΒΑῦΕ8. 1, 323, 4. ἔχουσι πράγματα 
φυλάττοντες, 8 ἀρτιηΐ 1ῃ Εἰι51061- 
Θηο δ, 2, 21. παρέχειν πράγματα 
Ὠθροί]ἃ [}ΔΘΘΒΒΘΓΘ 3,1, 26. 4, 5. 27. 
ὄαπῃ ᾿πῆῃ. πράγματα παρέχουσιν οἱ 
ἵπποι ἐπιμέλεσθαι, ΟὉ οὐχάτῃ 11118 
ἸΡΘηἀθμάδη πϑροίϊα ΘΧὨ! θη 

θα] 4, 5» 46. 
πραγματεύεσθαι τὴν νύκτα, ὩΟοΐθΙη 

ΘΧΊρΈΓΕ Ἰῃ 1110 ὨΘΡΌΓΙΟ 2, 4; 20. 
πρακτικὸς παρὰ θεῶν καὶ παρὰ ἀνθρώ- 

πων, ἴθ 0116 ἸΤηρΡΘί ΔΒ 1, ύ, 2. 
πρανὴς, ΑΘΟΪΝ1Β 2, 2, 24. 
πράξεις, Υ68 ραοδίθο 1,23, 1. ὨΘΡΌΪΠῚ 

5.1: 20. ὃ. 5: 18. 
πρᾳότης τῆς διδασκαλίας 2, 2, 

ΓηΘὨΓ1ἃ 2.91, 41. 
πρᾳότερος, ΤΠ ΒΈΘΙΙΟΙ, ΡΙΔΟΙΉΊΟΥ 1, ύ, 

33. 2,1,20. 
πράσιμος, ΨΘΏΔΙ1Β 4, 5» 42. 
πράττειν ἄριστα, ἰοτῦπιπα τ} ΡΙΌΒΡρΟΥ- 

Τἰπηα 1. 6, 3. βέλτιον, σοΥογΘ γ66- 
[1π81,06, »-. μεγάλα 7. 5. 42. τηδρ- 
Π85 Υ65 ΚΘ ΘΓ δ τηϑρηδη ᾿η618 [ΟΓ- 
Ὁππη8 ΠῚ 86]Ρ186]. 

πράως φέρειν, ἸΡΗΪΓΘΥ 51π6 11ἃ δὖ Θοην!- 
ΟἿΒ ἔδθυσθ 2, 2, ὃ. 

πρέπειν εἰς πλῆθος, ἴῃ να]ρὶιδ σοηνθ- 
ΠΪΓΘ 2,1, 24. βασιλεῖ, ΘΟ, νΘΏΙΓΘ 

21. 6]16- 

ΓΘΡῚ, ἙΘΟΟΥΠῚ 6556 7, 5» 37- πρός 
τι, ΨΆ]ΟΙ δα 5, 2, 47. 

πρεσβεία, Ἰοραῖ!ο 2, 4,1. πρέσβεις, 
ἸΕΡΆΪ 2. τ. 51. 
6556 531,2. 

πρεσβύτεροι, Δ 11, ΟΡΡ. παῖδες 1, 2. 
2: 
, » δὰ , ΄ 

πρίασθαι, ΘΥλογ6 : οὐκ ἂν πρίαιό γε 
παμπόλλου, ΠΟΠΠ6 ΤΟαΙ ΘΓ 65. τηὰρ- 
ποῖ 8, 4. 22. τινὰ, ΔΘ} 5 θθη6- 
γ θη 11 5101 ΘΟΠΟΙΠΑΙ 4, 2, 42. 
τὸ ποιῆσαι, σἰρ146 Δ ΟΥ6 5, 3, 10. 

πρεσβεύειν, Ἰεραὔτιμη 

ΙΝΟΙΧ ἀπ σῦϑ. 

πρὸ ΡΥΪαβαπάπη 2, 2, 4,10. 3, 3» ύο. 
» 2: 9: πρὶν ἢ 84 1, 4, 23. 

πρό. πρὸ ἡμέρας, δῃῖθ Ἰμθοπὶ 4. π2᾿ 
πρὸ δείπνου, ΔΘ ΘΟ ΏΔΙΩ 5, 5» 30. 
φρούριον τὸ πρὸ τῆς χώρας, οδϑίε!- 
Ἰὰτ ἃηΐθ ΥΘΡΊΟΠΕΘΙΏ, δ}. πρόβολον 
τοῦ πολέμου 5, 3, 11. πρὸ τῶν φυ- 
λακῶν, δΔηΐΘ ΘΧΟᾺΡΙΣΒ 2, 3, 33: 4» 2: 
Ι. δ, 8. δύ. 6..2; 24.: πρὸ πἰνος 
βουλεύεσθαι, δοτηπηοα!5 ἈΠΟυ]α5 
ΠΟΠΒΆΪΕΓΘ 1, ύ, 42. πρό τινος πράτ- 
τειν, ἈΘΘΙΘ ΡΓῸ ἃ]α 0 4, 5» 44. πρό 
τινος διακινδυνεύειν ὃ, ὃ, 4. 

προαγγέλλειν, ἀοινυποίανα δ.:Ὧν Δ. 
προάγει ὁ χρόνος αὐτὸν, ῥγονΘὨΪΓΓ 

δοίαῦθ 1,4, 4. τοὺς πεζοὺς, ῥὑγτοσα- 
ΘΘΙΘ 3, 3, 22. 

προαιρεΐίσθαι ἀντὶ ἀρετῆς, νἱγῦυ] ᾿γδ6- 
ἴθι τθ Πρ ΘΟ ΤΥΟΣ 

προανύτειν, αηΐθα ΘἴἤσΕ16 4, 59 2" εἴ 
προαποπέμπεσθαι, δηΐα 56 τηϊίογα 4, 

2. 20: 
προβάλλεσθαι πρό τινος, δα νὶπι 8]1- 
Ο] 8. ἀνουίθπαδμη ργϑθίθ θυ 510] 
Δα] 2, 3, 1Ο. 7, 8» 80. προβε- 
βλημένοι τοὺς θωρακοφόρους, τηὰ- 
ΠῚ οἱ (θοῦ Ἰουϊοαίβ, αἸοαπίαν α] 
ἴῃ δοῖθ δηΐθ 86 μαθθηΐ φο]]οραῖοβ 
Τη1}168 ΟἼΑΥῚΒ ΑΥ̓ΤΊ ΔΕΙΙγ86 6, 5, 24. 

πρόβατα ἄλλα ροβύ Θ4808 οὖ θον68 7; 
3» 7' 

πρόβλημα, τυ] τη ὁ, 1, 51. 
πρόβολος τοῦ πολέμου, Ὁ61}1 ργοραρ- 

ὨΔΟΙΠΌΠῚ 5, 3, 11, 23. 
προβουλεύειν, ῬΥΟΒΡΊΟΘΙΘ 8, 7, 9. προ- 

βουλεύεσθαι 4. ὃ: Τῆι 
προγιγνώσκειν, ΡΙΘΠΟΒΟΘΙΘ 2, 4.11. 

προδιδόναι, ΡΤΟΩΕΙΘ, ΟΡΘΙ ΠΟ ἴδβιτα 
2, 4.10. ΒΟΙΒΙ.. ΟἀΘΒΘΓΘΙΘ Ὅ, 8, 27. 
τοὺς ὅρκους ὅ. 1, 22. 

προδιερευνᾶσθαι, δῖα ΘΧΡΙΟΥΆΓΘ 5» 4: 
4. προδιερευνητὴς 10. 

προδότης, ΡγΟαΪΐοΙ, ἀοβϑυίου 6, 4, 14. 
προεθίζειν, θα ΒΒ ΘἴδοΘ 6, 2, 20. 
προειπεῖν, ΘΑΙΘΘΙΘ 1, 6, 18. 2,1, 24; 

2: τὸ. ῬΙΘΟΙΘΕΥΘ ΤΙ, 4.15: 2. ἢ τὺ 
προερεῖν 1, 2, 4. ὥσπερ προειρήκαμεν 
1, 2,9. τῶν προειρημένων ἡμερῶν 
τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν 6, 2, 3 

προεισπέμπειν, διηΐΘ ἸΠ]Π 6 γ6 5. 2, 6. 
προέρχεσθαι, Δῃίοϊτο. προεληλυθοίης 2, 

ἀν πὰ. 
προέχειν τινὸς, ΡΟΪΟΥΘΙΏ 6586 2,1, 16. 

τὼ χεῖρε, ΥΤηΆΠ1|8 ΡΙΓΘΘΠογ6 2, 8, 
10. τῇ κεφαλῇ, ὀαρ᾽ῖθ ῬγΟΙΠΪΏΘ. 6 
4: 3» 1ό. 

προηγεῖσθαι, 1 Π61}18 τι θη 6586 2, 1,1. 
προύυμε σῦν ΟΌΡΟΥΘ. Β(ιπ 6701, 5, 9. 

6, 24.,8» 8». 14... ποι ΒΠΠπὸ 
τῇ ἰξεῖο ἜΡΗ ΟΡ». ἀθυμεῖν 6, 2,18. 

-“-σι-Ο,., 



ΙΝΏΕΧ ἀπ οῦϑ. ἱ δρ0ὅ 

προθυμία, ἃἰδοΥγιῦαβ, Βυπ Ἰτὴ ΓΘ] Β118- 
ΟἸΡΙΘΠαῚ ρῥγουιΐο, ΔΙΔΟΥΙΓΟΥ, 5Β1Π6 τηθία 
αὐ οὐποίαϊομθ 1, 6, 13, 19. 3» 2» 4: 

3, 59» 01. 
προθύμως, ΔΙΔΟΥ ΘΓ, Ῥχοιηΐθ, ΟΠΡ]α6, 

ΠΏΡΙΡΤΘ : αὖ ἀσκεῖν 2,1, 24. διδά- 
σκειν 1, 3, 7. λέγειν 3,1,14. ἀπαγ- 
γέλλειν 4.1, 24. μανθάνειν 1, 4, ὃ. 
πυνθάνεσθαι 1, 4. Ἴ. ὑπακούειν 1. 0, 
10. ἐκπονεῖν 1, 5» 7. καλεῖν 1, 6,21. 

πρόθυρον, ΔΕΡΙ ΠΤῺ 75 .8».22. 
προϊέναι, Ῥτορτοῦϊ. 5, Ὁ, ᾽ν δυνά: 

Ρθάδθπμ Ρυοΐθυτθ 7, 5» 6. πρόειμι, 
ῬΓΙΟΟΙΌΟ 1, 5» 14. προϊόντος τοῦ 
χρόνου, ὑδτηροτα Ῥγοσθαθηΐθ 1, 5; 2. 
προϊόντος τοῦ συμποσίου ὃ, 4. 12. 

προϊέναι, ΡΓΟΘΤΘΓΘ. προεὶς τὰς καμή- 
λους πρὸς τοὺς ἵππους 7. 1, 22, εἴ 
27: ῬΙΟ]ΊΟΘΥΘ. προϊέναι αὑτὸν ἐπὶ τὸ 

αὐτίκα ἡδὺ 7, 5. 76. προΐεσθαι, πο- 
σΊΊσοσο, ορρ. κτήσασθαι 4, 2, 44. 
τινὶ, 8]16}8 ροίθϑία!! σοτη τ 66 

ὅ5. 5:9. : 
προΐστασθαι, 8. προεστηκέναι, ὈΥΌΘΘΒΒ6 

ἯΠῸ2. ἀπ 
προκαλεῖσθαί τι τοὺς συνόντας, ἴαγΩ1}1- 

ΔΥΒΒ ΡΙΌΨΟΟΘΔΙ 86 σογίδιηθη 8]1.ποα 
Ἰ; Ἢ; 

προκαλύπτειν, ᾿ΒΡΌΥΘ, Τ]ΠΙΠΓΒ 5, 4, 45. 
προκεῖσθαι, ῬΥΟΡοΟΒΙιίη 6886 2, 3. 2. 

7. 1, 18. ἴ, ᾳ. ἐν κοινῷ κεῖσθαι 2, 3, 

προκινεῖν, ῬΤΟΙΠΟΥΘΙΘ 1, 4; 21. προ- 
κινεῖσθαι, ῬΓΟΡΙῸΒ ΔΟΟΘΑΘΙΘΊΙ, 4: 22. 

προκρίνεσθαι, ῬΥθοίοΥΥ, ῬΥΓΘο θη ἄστη 
ἡ] Δ. 2.2. 8. 

προλαμβάνειν, ΟΟΟΘΌρΡΘΙΘ. προλαβόντες 
ἐπιμέλονται, δηΐθ οὐγαηΐ 1, 2, 2. 

προμαχεῖν, ῬΥΟΡΙΡΏΔΓΘ 2, 2, ύο. 
προμετωπίδιον, ἴγοπΐδ]6, Τ᾿ ἸΤ] ΘὨ {ΠΠ1Ὶ 
ΠΡΟ 15 6, 4,1. 

προνοεῖν τινος, ΘΠ]1Ο11] 15. 5810] ΡΤΟΒΡΙ- 
(618 ὃ, 1,1; 2, 2. τὸ παραγγελλό- 
μενον, σΌγαΓΘ, αὖ Παΐ απο πηρε- 
Πα απη ΘΞΙ. ἢ. 1. ὁ.: ὅ,, ., 7. ὡς μὴ τ. 
Ὅ»,5.4.: 

πρόνοια, ῬΥΟνΙαΘηΙἃ 1, 6, 22. 
προνομὴ, ῬΑὈυ]αῖο : ἐξάγειν εἰς προ- 

νομὰς, Ρδρυ]αΐθτη απο εγ ὅ, 1, 24. 
προορᾶν, ῬΥΘΟΥΙΘΓΟ 8, 7, 21. προορᾶ- 

σθαι, ῬΤΟΒΡΙΟΘΙΘ 4, 3, 21. 8, 6, 1. 
προορατὰ, αἴ188 ῬΥΘΟΥΪΟΘΥΙ ροβδαηῦ 1, 

ύ;55. 
προορμᾶν εἴ προορμᾶσθαι, ῬΥΟΙΘΙΘ, 

ῬΓΟΥΘΗΙ τ 45. 21... 85 τ᾿ 
προπαρέχειν, δ;ῃΐθδ ΟΈΥΤΘ 5, 5, 2 
προπέμπειν, ἀΘΟΌΘΘΙΘ 1, 4, 25. Θὰ 

πέμπεσθαι, ῬΥφογαΙ ΐογθ, ΡὈΓΟρΡΤΘαΙ 
7αΌοτο 5; 3» 53: 

τροπεταννύναι ἑαυτόν τινος, 580. Γώ- 

[θη ἄογο 4116 Ὁ], τιῦ 15 510 (δοῦιι8. 4. 2; 

28. 
προπετὲς ἔχειν, ΡΓΟΟΙν ΘΠ 6886 δά 1, 

4» 4. προπετῶς, ἸΠΟΟΠΒΙδγαΐθ 1, 3; 

προπίνειν, ΡΓΟΡΙΠΔ18 8, 3, 35. 
ἈΡΘΑΨΟΡΑ {10} ἀοάποῖι, ΟΟΠΒΒ. 8; ἅ. 2: 

4. ὕ» 17’ 
προπονεῖν τῶν εὐφροσυνῶν, Ἰαθογᾶηο 

5101 ΡδγαγΘ ὙΟΥΠΠῚ ποι ΠἀδτΊτη 
ἔγαοία 8, 1, 22. 

πρὸς, οὐτὴ σθηΐῃ. πρὸς τῶν θεῶν, ῬΘῈῚ 
δοῦν 2; 2. 18;..20 Θἴο:, -ιυάπ τι δῇ: 
πρὸς τούτοις, ῬΙδοίοΓΘδ 2, 1, 21. 8, 
1; 45..ὄ σοῖς; 2. 2, 10.. πρὸς τῇ ᾿Αδ- 
συρίᾳ, ἴα ἢπιθυβ ΑΒΒΥΤΙ 2, 4. 
1. πρὸς Βαβυλῶνι ἢ, 5, 1. πρὸς 
ἑαυτοῖς ἔχειν, ΒΘΟῸΠῚ ΠΔΌΘΓΘ 7, 5.» 
20. πρὸς τοῖς πεζοῖς γενέσθαι, δα 
ΡΘαϊΐο8 ἀβαὰθ ΡΘΙΨΘΏΪΒΒΘ 1, 4, 23. 
πρὸς τοῖς ὦμοις εἶναι, ὨΠΙΠΘΥ5. ΔΡ- 
ἰδ πη τ 6588. ὅδ᾽ «ΟἸγρθὃ: -7...»..252. 
ΟΠ] 866 08., πρὸς τοὺς φίλους, εγρᾷ 
ΘΙΏΪΟΟΒ 1, 6, 21. πρὸς τοὺς πολε- 
μίους διαγωνίζεσθαι, οσὔτῃ Ὠοδβία σοη- 
ἤιροτθ τ, 6, 26. πρὸς ταῦτα ἐρωτᾶν, 
ἴα 1116 βρθοίδηϊ 1η.θΙΤΟρ Γ6 4, 5, 
26. πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα 2: 
» 4. πρὸς ταῦτα τοῦτο μόνον ὁρᾶ- 

». 480. 4ασπι τα. Ὁ. 4. τ2: "26. 
τᾷ τὰ ἘΡΒ παρεῖναι, Δ468886 ΤΕὶ 
ΑἸ] δ 8. 3, 34. ἄξιον πρὸς εὐ- 
εργέτην, ἀἰβηύτῃ ᾿δπθίδοίοσγθῃη ΩΣ; 
2, τό. ἐδίδου πρὸς τὴν ἀξίαν ἑκάστῳ, 
ΡΙῸ 88 ουὐαδαθθ ἄϊρυϊιαίο οὐ τηθ- 
τἰΐο ὃ, 4; 29. πρὸς πάντα, ΟΥΩΠΪΠΟ 23, 
3, 20. πρὸς τὸ συμπῖπτον, τὖ γῈ5 
ογεθαῦ 8, 5, 16. πρὸς οὐδὲν δίκαιον, 
Ῥγοθύθυ 788 εὖ εθααῦτη 8, 8, 6. πρὸς 
δ᾽ ἔτι, ῥγδοΐθιθα, ῬΟΥΤῸ 7; 2, 18. 
πρὸς δὲ καὶ 6, 4,8. πρὸς δὲ 8,2,11- 
προσέτι 1, ύ, 22 οἵα. 

προσάγειν τοὺς δεομένους βασιλέως, 
ΔαασαΥΘ 608 86 ΤΘρΡΘΠ, 61] ΘΌΠΝ 
ΘΟΠΥΘΏΪΤΘ ψοπηΐ 1, 32, 8. πρὸς πο- 
λεμίους, ἴῃ [ιοβίθϑ ἄποογα ΘΧΘΓΟΙ ΠῚ 
Ι, 6, 48. τὰ ἔξωθεν ἰσχυρότερα, 
ΤΩΔ]ΟΥ νἹ οὖ θ᾽ υσθιι8 ΠΟΡ 15. ἔοτΙδ 
ΟΡΡΟΡΑΥΘ 5» 3:14. προσάγειν, 8Δ0- 

ΡΟΠῚ 7060 1, 3, 4. προσάγεσθαι. 
ΤΩΔΠἘΙ ΡΘΒΘηβυῖπη Δα ΌΘΘΙΘ 7, 5» 39. 
8: 4..26. 

προσαγορεύειν, ΔΡΡΘΙΙΔΤΘ 7. 2, 9. 
προσαγωγὴ, ΔαΙἴτπ|5 Δα ΥΕρΘΠῚ 7, 5» 48. 
προσαιρεῖσθαι, 5101 ΘοορίδγΘ, ΘΙΠΡ 6161, 

8» 8: 
προσαρμόττειν, ΔαΔρίδΔΤΘ 6,2: ἘΝ  τϑι 

ἜΠΟΣ ΘΟΏΨΘΗΪΤΘ 8, 4.31. 
προσβάλλειν πρὸς τὰ χωρία, ΦΟΥΧῚ 5, 
ΕΖ ΓΕ: 
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προσβοηθεῖν, Ορθῖη ἴθΥ6 1, 4; 10. 
προσδεῖ ἀνδρῶν ἡμῖν, ΠΟΌῚΒ. ΟΡΊι8. 6ϑΐ 

ΤΩΠ ΠΟ 18 ῬΓϑοῦθι 608, 4108. ἰᾶτη ρᾶ- 
γαΐοϑ Πα ΘΠλι18 2,1, 7. προσδεῖσθαί 
τί, ΡΒ ΠΑΡΘΙ͂ΘῚ, 2. 1. Τινὸς “ἢ Ε» 
241. Ὁ, ὯΣ 50. 

προσδέχεσθαι, ἴῃ οαδίγα Δατηϊίογο 4, 
2. 5ύ. 

προσδιαπράττεσθαι, Ῥγεοίογοα ΠΠΡ6- 
ὙΠ816. 8.5, 47: 

προσεθίζειν τι; ἀδδτιιοίδοογο δα 8,1, 56. 
προσθεῖναι, Δ16888 4, 2, 14. 
προσελαύνειν, ἴδΥΥ1 1η Ποδίθῃι, ὧδ οριΐ- 

ἰαΐμ 1. 4, 20. 

προσεντέλλεσθαι, 

45 ὃ: 80: 
προσεπιστέλλειν, ῬΥορίογΘα τη ΔῊ ΔΓ 
4. 23. 

προσεργάζεσθαι, ΘΟΏΠΟΘΙ͂Θ Δ, 1: 1Ε- 
προσεύχεσθαι, ρΥΘΟΔΙ] 1, 6,1. 2,1,1. 2, 
ΑΘ ΔΑ, 

προσέχειν τὸν νοῦν τινι, ΟΌΒΘΟΥν ΑΙ, (0- 
Ἰ6ΓΘ 8]1]Ί1ΘΠ 1, 4, 20. 4: 5» 40. δἵ- 
ΤΕΠΟΘΕδ, ΤΠ ΕΠ ΠΙΙ ΘΒΒΕ, 2, 1, 21: ἢ» 
δ: ἼΣΘ᾽ 

πρόσηβος. ὥρα τοῦ πρόσηβον γενέσθαι, 
δοίδϑ ΡΕΘοΥΑὔ ῬΥΟΧΙΠΊΔ 1, 4: 4. 

προσήκειν, ῬΔΥ, δα ΠῚ 6886. 2,1, 20. 
προσήκει, ΡΆΥ Θοδύ, ΒΘαΌΪΕΤ τῦῦ δ, ἘΣ 
84. οὐ προσήκει ἡμῖν πλησμονῆς, 
ΠΟῚ ΘΟΠνΘΗΪ ΠΟΡῚΒ. ΤΘΡ]ΘΙῚ ὨΪΠηΪΟ 
ΕἸθο 4, 2, 40. προσήκει οὐδενὶ ἀρχῆς, 
ὨΘΠΊΟ αἸρΏϊι5 οϑί ᾿ΠΊΡΘΥΟ 8,1, 27. 
προσήκων φιλίᾳ, ΠΛΙΟἸ1ὰ ΘΟ] απ Οὕτι5 
8, 7» 22. προσήκοντες, ῬΙΟΡΙΠααΙ, 
ΟΡ ΘΟΏΘ ΠΟΠ] ΠΟΙ] 7, 5». 34- τὰ 
προσήκοντα, ΟἰΠοΙΆΤη, ΓΕΒ αι86 8116 Ὁ] 
ΒΙ1 ΠῚ ἀρ 65 2. 2: Ὁ- Ὁ» 2: 22. 

προσθεῖν, ΔΟΟΌΤΥΘΥΘ 5, 2: 20. 
πρόσθεν, δῃΐθα, ΟἾἸΠΊ, 5}21η. πρότερον, 

4: κε; 20. 46; ὁ: 8. ὩΠΡ. τύπτε 1. 4. 
25. Ορρ. νῦν, ὃ, ὃ, 4. τὸ πρόσθεν, 
26]. 7. 5. 55. οὐ πρόσθεν πρὶν, ΟῚ 
ΡΥΪαΒ αύϑι 6, 4,11. τὸν πρόσθεν 

χρόνον, ΒΌΡΘΡΙΟΥΪ [ΘΠΏΡΟΙΘ 2,1, 16. 
πρόσθεν ἑσπέρας, Δ ηῖ6 νΕΒΡΘΓΆΙη 79 

5» 42. ὃ πρόσθεν, ΔΗΓΪΟΥΙΟΥ 2, 2, 8. 
πρόσθετοι κόμαι, ΘΟΙδ6 ΔΒΟΙΠΠΟΙδΘ 1, 

ΟΖ : : 
προσιέναι, ἈΡΡΙΟΡΙΠΑαΌΔΓΘ, Δαν ΘΏΪΓ6 2, 

1, 20. οἷ ϑΟΘΡρΟΥα 2, 2, 25. ἐπί τινα, 
6110 ἀστοϑαὶϊ Δ]1] 116 ΠῚ 2, 4,12. Δά- 
τηϊ 616, δα ϊῦατη ρδίθίδοογ 7, 5, 38. 

προσιέναι, Δα ΤΕΥ 7, 5, 28. προσί- 
εσθαι, αα 56. Δητηϊ ἴον, αδατίατη δα 
86 ΡΟ οΙ6 7, 1, 47. ᾿ἱπαποογο 
ΤΩΟΥΘΙΩ ἢ. 1.41. ΒΒΙΠΘΓΘ, ΡΔ[] 7. 

5, 84. οὐδὲν αἰσχρὸν, τ1Π1] ἵπτρο ἴη 
86 ΔαΠ ς}6Υ6 7,1, 13. 

προσίστασθαι, ἀδίατο 0, 2, 13. 

ἸΠΒΆΡΕΙ ΠΊΔΉΑΓΘ 

ΙΝΌΕΧ αἰ συ, 

προσκαθῆσθαι, οὐγδϊάετε 2, 4,13. 
προσκλύζειν, 8111 16 ΓΕ, αὁ πιαγὶ 6, 2, 22. 
προσκομίζειν, Δάνθῃοσθ . 3» 4. προσ- 

κομίζεσθαι Ὁ: 1..22: 
προσκοπεῖν, ῬΥΟΒΡΙΟΘΓΘΊ, ὕ, 42. 
πρόσκοπος, ΒΡΘΟΙΪΔΙΟΥ 5 5.2; 6. 
προσκτᾶσθαι, 1 ἸΏΒΊΌΘΙΓ ῬΆΓΑΙΘ 4, 23; 3. 

προσκυνεῖν, Δ6ΟΥΔΓΘ 4» 4:13. ἢ» 3» τ. 

ὃ, 3,14. 
προσλαμβάνειν, ἈΒΒΌΤΩΘΓΙΘΙ, 4, 16. 1η- 

ΒΌΡΘΙ ΘΟΙΏΡΔΑΓΡΆΓΘ 3, 3, 45. 4. 5» 24. 
προσμάχεσθαι, ΟΡΡΡΠΔΓΘ 7, δ, 7. 
προσμιγνύναι πρὸς τὰ ὅρια, ΡΥΙαΒ δα 

ἤη68 Δοοθάβδυθ 2, 4, 21. ἐγγὺς 2. 23. 
ύόο. ὅπῃ 59 4: 46. 

πρόσοδος, Δαϊζα8 5, 2,3. Τοαϊα8 2, 2, 
Τ0. πρόσοδοι, τοαϊίτι8 ρα 116], νθο- 
ὌΠ ρΆ11ἃ οἵ ργονθηΐαβ ὃ,1, 12. 

πρόσορος, {ΠἸ]Ώγ118 6, 1, 17. 
προσοφείλειν, ἸΠΒΌΡΟΙ ἀαθογα 2,2, τό. 
προσπίπτειν τινὶ, ΘΟΟΌΥΤΘΙΘ Δα 1, 4, 4. 

ἱκέτης προσπίπτω, ΒΌΡΡΙΕΧ ΤΟΡῸ 4, 
ῦ, 2. ᾿ΔΟΓΗῚ 5, 4. 40. 7: τ 

προσποιεῖσθαι, Β᾽γα Ϊ]ΔΥΒ 2, 2, 5; 12. 5» 
Ὁ. 12. ΡΓδ) 86 [616 5.5. 27 

προστάτης τοῦ πολέμου, 51: Π]}186 ΓΘΥ ΤΏ 
ῬΓΘΙΘοΙ 5. 7... 2: 55: 

προστατεύειν τινὸς, ὈΥΘΘΕΒΒΘ 1, 6, 7. 
προστατεῖν ὃ, 3, 25. 

προστάττειν, ἸΤΏΡΘΥΔΥΘΙ, 29,0. 2, 2,10; 

ΘΠ : 
προστερνίδιον, ρΡΘΟ΄ΟΥΆΪ6, ΤΑΙ] ΠῚ ΘΏ ΠῚΠῚ 

Ῥθοιοτια ς 2: τὴ. 1572. 
προστιθέναι ἀνάγκην τινὶ, ΠΟΡἜ]Β 2, 4, 

12. τιμὰς τϑ. Δα΄θοΓθδ 2, 4.14. 4. 
1,24. Μεά.,, 5:0] ἈΒΟΊΒΟΘΓΘ, ΘΟΠϑ0]8- 
ΠΕΥ6, πολέμιον 2, 4,12. ἰσχὺν 4, 5. 
406. 

προστρέχειν, ΔΟΘΆΙΓΘΙ 1, 2.11. [06 
ΒΟΒΟΡιΒ 5, 4; 47. 

προστυγχάνειν, Ἰποϊάθγο ἴῃ 81] ]α 6, 

3» 2. 
προσφέρειν ἐμπιεῖν καὶ φαγεῖν 7.1, 1. 

τινὶ λόγους περὶ συνουσίας, ΔΡΌ6Ι]Δγ6 
ΔΙ] αδ 6 σοηϑιιθύπμ απ νϑ ποσὰ, 
ΡΘΙΠΙοογο δα νϑπθύθιῃ 6,1, 21. προσ- 
φέρεσθαι πρὸς λόγον, ΟΥ̓́ΑΙΙΟΠῚ το- 
ΒΡΟΠΘΓΙΘ 4; 5» 44. προσφέρεσθαι, 
Δαν ΘΠ 4, 2, 17. ΟἸθἔθυυθ, ἈΡὈ 6116 γ6 
4:4. 6. ἐξ ἐναντίου, οχ Δάνοῦθο 11- 
ΤΊΙΘΥΘΙῚ.Ι, 4; δ. σῖτον, ΒΌΠΠΘΥΘ ΟἹ η 
4, 2, 41. οὕτω τινὶ, 510 86 βΘΥΘΓΘ 
οΥρἃ Δ]1ατιθ ΠῚ ΒΤ 2. τό. 

προσχωρεῖν, αἰυοηὶ οραογθ Ὧν 8: 
πρόσχωρος, ΠΗΪΟΙΓητΙΒ 5, 2. 25. 
πρόσω, ῬγοΟΌΪ 2, “4. πῇ, τῶν 8.5] 

25. πρόσω ἀπὸ τοῦ τείχους, ΡΙῸς] ἃ 
ΤΏ ΟΘΠἸ 118. ἢ, 4. 40. πρόσω ἸΟΠρΡῸ οὗ 
ἃ τηθ61ὰ 8016 ἀπ Ὀϊζιι γθπιοῦο ἤτοι 
πρόσω, ἐλαύνειν τινὸς. Ὀ] τυ πιιτη 
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ῬΓοΙσοΓο ἴῃ το τ, ύ, 329. τὰ πρόσω, 
Ἰοοὰ γϑιηοίίογα 6, 3, 5π. προσωτάτω 
ταχθέντας μάχεσθαι, ἸοπρΊεδίηηθ. 40 
Ὠοδϑύϊατη δοῖθ ὈΥΓΟΘΔΥΙ 2, 1, 11. 
πόρρω 6,1, ΤΊ. 

πρόσωθεν, Θ Ἰοπρίπηθο ἄντ, το: 
πρόσωπον, νυ]ία8 6, 4, 20. 7.1, το, 18. 

ἠγριωμένον, νΌ]υ8. ΒΘΘΥΊΟΥ 1, 4, 24. 
δύσθυμον καὶ ἐξεστηκὸς, γυϊτα8 ΔΠ11η1 
ἀΟΙογθη οὗ ρᾶνουθηη ΡΓδ8 86 [θυ 8 
5. 2, 34. -κατὰ πρόσωπον ἡμῖν, δα- 
ὙΘΙΒᾺΒ ΠΟΒ 4,1, 1ὃ. 

προτάττειν, ἴῃ ὈΥΠΊ8 8016 ΘΟἸ]]ΟΟΔΥΪ Ρ» 

3: 87’ 
προτιθέναι ἄθλα, ΡΥΟρΟΠΘΓΘ ΡυθοτηΪἃ οοῚ- 

ΤΔΙΏ] 181, 6, 1δ. 
προτιμᾶν τινος, ἈἸ1οιι] ΡΥΕΘίουΥ ὃ, 6, 14; 
πο; 0. 

προτρέπειν, ἸΤΏΡΘΙ]ΘΓΘΊῚ, ὦ, 20. 2, 3; 
51. προτρέπεσθαι 2, 2. 14. 

προφαίνειν, ΟΒἴΘΠΘΓΘ 2,1, 22. 4; 5» 
15. προφαίνεσθαι, ἴῃ σοηΒρθοίττη 
ὙΘΗΪΘ 7, 5» 30. 8, 3.12. ΘΟΙΒΡΙΟΙ, 
ΔΡΡΆΓΘΥΘ, 86 Οδίθῃ 86 6: 2. 12... 4. 

3» 4: 
προφανὴς, ΟἸΔΥῸΒ 4, 2. 15. 
προφασίζεσθαι ἀσχολίαν, οσοπρεαί!ο- 

ΠΟΙ ῬΓΘοΐθΧΘΥΘ 2, 2,9 20. 
πρόφασις, οατιβδ ατιὃ6 ῬΓΘΟΙΘΧΊΛΙ, ὈΥῸ - 

ΠΟΥ ΕΒ 2: τς 255 ὧν το» Σ᾽ νυ Ζῆ. 
πρόφασιν κατασκευάζειν, ΟδυΒΆΙΩ 
ῬΥΘίθχοσθ 2, 4: 17. 

προφυλακαὶ, ῬὈΥΙΠΊ85 ΘΧΟΌ 86, 2, 2, 25. 
ό, 3, 9. 

πρόχειρον ἔχειν τι, 86] τηϑῆτι ὮΔΌΕΓΘ, 
Ὠθοτο ραγδίατη δα βτη 4, 2, 32. 

προχοῖς 8, 8, το. εἴ πρόχους 5, 2, ἢ. 
ὉΓΌθιι5, συ. 

προχωρεῖν 2, 3, 17. προχωρεῖ ΘοΟἸητηο- 
ἀππη 6801,2,4, 8, 2,6. ὁπόσα σοι 
προχωρεῖ, αυδηΐτπι) ῬΟΒΒ515 οοτη- 
τηοάθ, ααδπίτιη [ογτιηῦ [ἀου]ίαίθβ 
πιο 4. 2, 20. 

πρῷ, οΥ88. αὔριον πρὼ 4.6,1το. ἀ6 ποοίρ, 
ΤΏΔΗΘΙ, 4,17. πρῳαίτατα, ΒΠΊΤΩΟ 
ΤΏΔ 16 ὃ, ὃ, 0. 

πρῴην, ὨΠΡΘΟΙ 2: 2. 2. 

πρωτεύειν, ΡΥΪπηὰ8 ΟὈ ΠΘΓΘ ᾿ δι. Ὁ. 
8, 2, 26. ἐν ἕδρᾳ 8, 4. 5. φιλίᾳ 
παράτινι, σγαίϊα ναἰοτα ἃρυα ἈΠ ΌΘτῚ 
ΘΕ 2. 50: 

πρῶτον, Δμΐα. ΟἸΠΠΪΆ, ΤΠΔΧΙΤΩΘ 4.1, 2: 
2.18. 7, 2.14. προπονεῖν πρῶτον 
τῶν εὐφροσυνῶν 8ὃ.1,.32. τὸ πρῶτον, 
ΡΥ ΤΩ, ΔὉ ἸΠἸ010, ὈΓΙ ἃ ν]66,1, 5» 
τ. 7,.2,10. πρῶτον, Ροΐϊι8 8,1,32. 
πρῶτον εἶναι παρά τινι, Ὀτϊπλιτη 10- 
ΠΡ ΡῸα Δ] απθη. ἰθποῖθ δ, 7 
16: 
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πρωτοστάται, τὶ ΡΥΪΠῚ] δίαπί 1 δοῖο 
ἈΠ, ΑἹ, Ὁ, Ὁ; 8, 44,..27." 1) 
ΤΩΣ 

πταίειν, ΓΘ 15 Δαν ΟΥ 815 ΘΟ ἢ οἴαυ!, ΟΡ}. 
εὐτυχεῖν 3,1, 26. 

πτερὸν, αἷᾶὰ 2, 3, 14. 
πτηνὸς, ΨΟΪΙΟΙῚΒ 1, 4,11. ἄνθρωπος 4, 

, 15. τὰ πτηνὰ ΔΥΘΒῚ, 6, 20. 
πτήσσειν, ΘΟΠΒΙΘΥΠΑΙΙ 2,1; "ἢ τινὰ, 

ὉΠΟΥ͂ Θ᾽ 5, 2, 18, 
πυργοῦν ὀχυρὰ, Οαϑῖ6}1 ὑΥΤῚ 18. 1Πη- 

ΡΟΒι(15 θχϑίσιιθσ 6,1,20. 
πυρπολεῖν, ἸρῺ65 ΔΟΟΘΠΠ ΘΓ 2, 3, 25. 
πω, ὉΠαθδΙη. οὐδέν πω, Ὠ1Π1] ἀππτη 2, 

1,5. οὐ πώποτε, Π ΠΩ ΘΔΙη 7, 4: 2. 
πῶμα, Ῥοΐᾳϑ 5, 2, 17. 
πῶς ῥΥγῸ ὅπως 1,4, 3:0, 432. πως, Οα81ι 

ααοάδιη 1, 4, ὃ. μόλις πως, ΥἹΧ ξΒργ6, 
πως μᾶλλον, Δ] ΦαΔ τι ΤΠ] ΟῚ 2,1» 
25. μάλα πὼς 4, 5:54. ὧδέ πως, 
Πὰς ἴδγθ 1ῃ πηοάτιηι 5, 2. 7-. ἄλλως 
πῶς, 8110 4οάδπηι τηο60 5, 2; 9. 

ῥαβδωτὰ ἱμάτια, νἱγτραῖα 8, 3, 16. 
ῥᾷάδια ἰδεῖν, αιαλϑθ ἴΔ 0116 ροββιαηῦ ΟΟΓΩΪ 

5. 6. 80. 
ῥᾳδιουργεῖν, ἴαο116. εὖ το ]]Π06 7 νῖνϑια 

ΒΙΠπ6. ΟΟ5. οὐ Ἰαθογῖθιι5, ΟΡ ἔπρϑιῃ 
ἸΔΌΟΥῚ5 Οἴοιο 5σπὸ ἄθθββθ. ἢΐηοι, 
6, 8, ορρ. προνοεῖν τε καὶ φιλοπο- 
νεῖν : 5). ὑφίεσθαι καὶ κακίω εἶναι 
πρὸς τοὺς πολεμίους 2,1, 25. οἱ ὃ, 
4:5. Ορρ. φρονιμώτατα ἀγωνίζεσθαι, 
αἴγιιο ἀγαθὰ ἔργα. 

ῥᾳδιουργία, Ἰσῃανϊα οὐ ΒΘρΡΉ]0165, 5{π|- 
ἀταπη ν]ΐδα [4 61}15 τη] 1546, εἴ ἴαρα 
ἸΔΌοΥΒ ουτόθαιιθ 7, 5», 74. 75. ϑοά 
1, 6, 24, 65. ἴΔο}] 1ἴα5. ἰαοίο πα] οτΐα 
6Χ αἸ5ο1 1118. 

ῥῆμα, αἸούμπι, Βϑηθηΐα ὃ, 4: 15. 
ῥήτρα, ᾿πϑιαϊαμπη, βοϊθαχη, ἰθχ 

Βοιρία τ, 6, 52. 
ῥιγῶν, ἔυῖσογθ Ρ. 1.11. 
ῥίνη, Ἰτηᾶ, ᾿ηδύγυιτηθηΐιμ δα ᾿αβίδπὶ 

ΡΟ]ΙΘπάδτη δουθηαγηηιθ 6, 2, 22. 
ῥιπτεῖν ἑαυτὸν, 88 1ῃ ὈΙΟΘΟΙθΙ τιπ ΔΘ ΘΡ6 

3,1, 25. τὰ ὅπλα 4. 2, 32. 
ῥοπὴ μικρά τινός ἐστι, ῬΑΙΤΠῚ τη0- 

τη ΘηὉ] οϑῦ 1ἢ Δ], 00 4, 2, 14. 
ῥυθμίζειν, σΟΠΟΙΠ 6. σΟΙΏΡΟΠοΙῈ 8, 8, 

20. 
ῥυθμός. ἐν ῥυθμῷ ὀρχεῖσθαι, Δα ππι6- 

ΤΠ] 58]|{816 1, 2. 10. Οὐοηΐ. Χρη. 
(ὐοην. 2. ὃ. 

ῥύμη τῶν ἵππων. ΘΟ ΠΟΥ τὴ. ̓ πηρθϑίμβ 7. 
Ι, 31. 4; 2; τ. 

ῥώμη, νὶϑ γῊἸ]Ππ|πῈ 3,3, 59. τῆς Ψυχῆς, 
γ15 οὖ ΤΟΌΌΥ 8η1Π|], [ογ πιο 4, 2. 
14. 5}}}. “δύναμις, ΘΌΡ 80. 5.15... 89- 

ῥωννύναι. ἔρρωσο, ναὶο 4: 58: 38. 

ΠΟ 
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σάγαρις, ΒΘΟΙῚΒ 1, 2, 0. 
4 2.2. 

σατράπης, ϑαςγΡα, ΡΥΦΘΒ65. ὈΓΟνΙΠΟΙο 
ῬΟΓΕΙΘΕΘ 7; 4,2. 8,1,11: Ὁ; 53. δδηῆ." 
μὲ ηγμλνι5 67:5 αοδογιλξι. ὁ 

σάφα, οοτίοΙ, 6, το. οἶδα 4, 5; 21. 
σαφηνίζειν, ἀθο]ΆΓΆγο, σΟμβριοαστῃ [ἃ- 

ΘΕΙ͂Ο Ὁ. ἡ. 4. τὴν ᾿θἀσιλείαν, εἰ οι 
ΒΘΟΘΒΒΟΥΘΙῺ ΟΘΟ]ΆΓΑΓΘ 8, 7, 9 

σαφὴς. ΟΟΥΒ 2,1, 4, 5. 
σαφῶς λέγε, αἴο ἃροτίθ 2,1, 12. εἰδέναι 

ΘΧΡΙογαύμασωῃ ΠᾶΌΘΓΘ, σοτίο 8016 1,6, 
10. ἀπολωλέναι, ΗΡ]Δ 6 Ρ6111886 2, 2; 
15. σαφέστατα κατίδωμεν 5, 5. 12. 

σαώτερος. Ν.. σῶς. 
σέβεσθαι, σΟ]εΓ6 8, ὃ, 1. 

ΖΗ, Ὁ. τὸ: 

σεμνὸς, ἀρ αδύτι8, ΘΠ ΘΥΔΏ ΔΙ 7, 5» 27.. 
σεμνὸν περιτιθέναι τινὶ, ΟΥ̓ΠατΘ 81- 
ΠΌΘΙη 18 4, 5, 54. σεμνῶς κεκοσμη- 
μένος, ΒΡΙΘΠα146 οΥμδίαᾳβ ύ, 1, 6. 5γΉ. 
ὡς εὐκοσμότατα καὶ λαμπρότατα 2. 4, 
1. σεμνῶς προεστάναι τινὸς, ὈΓΌΘΒΘΒ86 
Δ Ι1σα] αὐτὴ αἸρ ΪαΘ ΤηΟΥ πη 618 ρΤα- 
νἱϊαΐα 8,1, 42. 

σεμνότης, ΒΡΙΘΏΔΟΙ, 
}ογρα 8, 3,1. 

σημαίνειν, ΒΙρ᾿ ΤΩ αἜγ6 0, 2, 40. 1π|- 
ῬΘΥΔΓΘΙ, 2, ὃ; 4; 18. εἰρῃῆρατο Ὥς 
2.1. 4.2.15: Π: 307 πρὸς Τίνα ὦ, 
2,30. τῷ κέρατι, ΠΟΥ̓ΠῚΙ, 56, θ ΟΠ ΟἸ 8, 
ΒΙσΏΠΠ Δ1Ὸ 5; 3» 44: 52. σημαί- 
νεσθαι, ΟὈΒΙρΏΔΙΘ 8, 6, 17. τὰ παρὰ 
τῶν θεῶν σημαινόμενα 1, ύ, 2. 

σημεῖον, ΡΟΥΓΘΗΓ1ΠΊ, ΒΙρΉα αὰ0 Π)6ιι5 
Γαϊαγαχη βρη ῇοδῦ 1, 6,1. 2, 4; 10. 
ΒΙθβ:1Π|, ΨΘΧΊΠΠΠῚ 6, ΤΡ ΠΣ ΙΣ ἢ. 
ἸΗΒΙΘΊΘ, αἷθ ἀϊαἀοπιαίο ὃ,.3,12. 8ὶρ- 
Ἡστη ἴῃ ἰθῃ 1115 ἀπουμὶ ϑοΡ 1 2. 
ἔξω τῶν σημείων, οχίτα ἀροϊρτιαῖα 
βραύϊα, (6 ροηίρα ὃ, 3, 18. 

σθένος, ΒΞ ΟΡ, 42. 
σιγᾶν, ἴδ ο6 18, ΠΟ ΟἸΔΙΊΔΓΘΊ, ύ, 40. 
σιγῇ. ὑδοιίθ 1, 4: 128. 
σιμὸς, 5:10 Πᾶ50, ΡΥΘΒΒῚ5. ΠΑΙΙθ 5. 8, 

4: 21. σιμότης, [οΥΤηἃ ὨΔ81 5110] ἐὖ. 
σίνεσθαι τὴν χώραν, ἀδΙΠ τη ᾿ΠΙΘΥΤΘ 

ὙΘΟΙΟΠΙ 7. 9 1π 95. 
σιτεῖσθαι, οἰ σι ΒΠΊΘΙΘΊΙ, 2, 8. 

τοις, ΟἸΌ15 ν6Β6] ὃ, 2, 2. 
σῖτος, ῬΔΠΪΒ1, 2, 8, 11. αἶθτι5, ορρ. 

οἴνῳ 6, 2, 2. [τγυτϊηθηΐμῃη 6, 2, 22. 
σῖτα καὶ ποτὰ 29 4: 32. 7. 8. 59. 

4; 2, 34.» 37: 48. οἵ Β1ηρ', 41. ἵπποις 
σῖτον ἐνέβαλλε 8: 1, 3δ. ἀρχόμενοι 
τοῦ σίτου 8, 8,0. ἐπὶ σίτῳ τ ἐν τῷ 
σίτῳ φρόνιμοι. καὶ μέτριοι [. 2: 17. 

σιτοποιεῖν τινι, γ]οΟΙ ΠῚ ΡΔΙΓΆΥΘ ἀΠϊοαὶ 4: 
4: 7- σιτοποιεῖσθαι, ΟἸϊ) τη 5101 ρὰ- 
γάγΘ ., 6, 36. 6; 2: 31. 

σιτοποιικὸν ὄργανον, Ἰηδίτηθηύαπῃ «ὦ 

δι ΡΠὰα0, ἀθ 

" 
σι- 

ΙΝΌῈΧ σαπδσῦϑ. 

Ῥᾶπθη) ΘΟΠ ΠΟΙ Πα αΠ, Ὁ. 6. τη0]ἃ 
ΤΠ ΔΙα ὦ, 2, 21. 

σιτοποιὸς, 4] ρδηθιη ραϊαΐ, ορρ. ὀψο- 
ποιὸς, 8. ἘΠ} 8: 2ῸΣ 

σιῶπᾶν, ἰδΟΕΙΘῚ, 4, 2: 3. 1015. τοΠν 
27. ϑψη. σιγᾶν 5, 5» 20. ΘὈΠῚ ΔΟΟ.8. 
8. Ὁ. 

σιωπῇ; ἰδοϊῖο, διῆγεν 1, 4.14. κατεδά- 
κρυσε ἢ, 3,11. πορεύεσθαι 5, 3, 423. 

σκάπτειν, ο΄ οΥγ6 ἀργυτη 8, 2, 98. 
σκαρδαμύττειν, ΘΟΠΏΙΨΘΥΙΘΙ, 4, 28. 
σκεπάζειν, ἴθσογα ὃ, ὃ, 17. 
σκεπτέον, ΘΟΠΒΙἀΘΥΔΠΑΌΠῚ 1, 32, 17. 5» 

2. 20: 
σκευαγωγοὶ, 4] ᾿πηροαϊπηθηΐία ἀρτιηΐ 

δ, 5, 4. 
σκευάζειν, ῬΔΥΆΓΘ, 07 ἔψειν, ΘἸΙΧΔΙΘ 

6, 2, 28. 
σκεύη, ἸπῃρθαἸπηθηΐᾶ 5, 3, 40. 8, 5, 4. 

τὰ τῶν ἵππων, 4» 59 55- 

σκευοφορεῖν, ἸΙχᾶτη ΟΔΙΟΠΘΠΊΟΙΙΘ 6586 
3, 1. 43. ὃ, 3, 7. σκευοφύροι, 68- 
ΟΠ 65 ΒΆΤΟΙΠΑΥΙΪ ΔΩ͂Ι, ὅδ. ΡΟΣ ἢ- 
5» 3.40; 6, 32. ρα, σκευοφόρα 5ιμηΐ 
Ἰατηεπία ΒΔΙΌΪΏ85 ρογίδηΐ18, εὐ ημμἶῇ, 
δῆ 5. 4. Ὁ: Ὁ.5.5 σκευοφορικὸν 
βάρος 6,1, 54. 

σκέψασθαι, τορτιΐαγ δ, ΘΟ ΒΙ ἀΘΥΔΓ6 4. 5» 
20. τινὰ 1,1, 6. τὸ δίκαιον 2, 4. Ἶ. 
σκεψάμενοι τὸ ἐλλεῖπον ἐκπλήσατε 
4: 8: 8390. 

σκηνεῖν. Ν'.. σκηνοῦν. 
σκηνὴ, ἰΔὈΘΥΠΔΟΌΠΙΩ 2, Γ, 25. ΥἹοΐτιΒ 

1ῃ [ΘΓ ΠΟ ]Ὸ ραγδίαβ 4; 2, 34. εἰς 
τὴν σκηνὴν καλεῖν, Δ σοηνΊν τ γο- 
ΟΕΓΒ 2, 3, 22. ἡ σκηνὴ τέλος ἔχει 
ἐδ. λήγει 8, 4: 27. διαλύεται 3, 2.21. 
σΟΉνΙ να πη αἰτηπτ, τὴν σκηνὴν 
εἰς κοίτην διέλυον 2, 3,1. σκηνὴ ἴυ 
οαγρθηίο φιϊα 51:, αὐ 6, 4, τι. 

σκηνοῦν, ἴῃ Θο΄6Ππ 6886 [ϑὈΘΥΏΔΟΙΪΟ, 
ΟΠ ΟΥ̓ Δ]Θ ΠΏ 6586 4,9 2,11; 85» ὃ. 
ΘΟΘΏΔΥΘ ἴῃ ὑθηΐουῖϊο 6,1, 409. αΘΥΘΙ͂Ι, 
μαθιϊαίαϊτη 56 σΟηΐουγα Ἰῃ ὅ, 2, 24» 
ὉῸῚ ἐσκήνησαν. ἰθηίΐουα ΠαΘΓΘ 8, 
8: 8: 

σκηπτοῦχοι, ΒοορύγιροΥ, ΘΠ ΟΠ] 7. 3» 
τό. 8: 1. 28: ΔΤ: 

σκῆπτρον, ΒΕΘΡΌΠΙ. οἱ πιστοὶ φίλοι σ. 
βασιλεῦσιν ἀληθέστατον ὃ, ἢ. 13. 

σκόπαρχος, αἱ ρθε ΒρΘου ΙΔ [ΟΣ υι8 
6, 5, 6. 

σκοπεῖν, βρθοῦο, ΓΘΒΡΊΟΙΟ 1, 6, ὃ. 2, 2, 
18. ΟἸΤΟυΒΡΊΟΘ 8, ρτονι θυ, οὰ- 
Ταῖδ 2: 2, δ" 4. 11 9.2. ον ΟΠ 
Δ 668. ΡΘΥ8. ἢ 1,1ο; 6,6. Μαα. 
τῇ 6, δι 5. 8.9: 

σκοπὴ, Βρθοι]α, Ἰοοιιβ Θχορθίβϑιου, ὑπα6 
ΡΙΓΟΒΡΙΟ ρμοδϑβὶΐ, δὶ Πποβίϊδ. ἈΡρΥΌΡΙ - 
ηαἴϊδῦ. 2, 2, τὰ. Ὁ, 8.12. 18: 

ΨΥ 
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σκοπὸς, τηρία 1,0, 29. σκοποὶ, ΒΡ661ι- 
Ἰαΐουθϑ, ἴῃ ΒΡΘΟ.]}18 αἰ βαπύ οἵ οἷτ- 
ουμηθϑροούαηϊ αὶ του ρΘΥΑΓΓΙ, 
δ᾽ 40:.. 6» 2.1. 6. τ, 46. 

σκοταῖος, 51 ΘΠ 6 Ό 5 ΠΟΟΙ8 7.1, 45. 
ἡ. ᾳ. σκότους γενομένου 4, 2. 20. 

σκότος, ΓΘ ΠΘὈ) 186. ὑπὸ σκότου τὸν φθόνον 
κατέχειν," αἰβει πη α]αγῈ Ἰην 1 ]ὰ πη 4, 6,4. 
οἱ ἐν σκότῳ ὄντες, αυογθτη για ἴῃ 

ΟὈΒΟΙΓΟ Ἰαϊοί 2,1, 25. οὐκ ἐν σκότῳ 
ὑμᾶς οἱ θεοὶ ἀποκρύπτονται, ΏὭΟΘΠ 1ῃ 

ΟΌΒΟΙΤΟ νῸΒ 6886 (11 βιπυηΐ 8, 7, 
23. ἐν σκότει, ποοίθ 1, ύ, 40. 

σκυθρωπάζειν, {ὙἸ5Ὁ 1181 ν α]ζὰ ΡΥ δ 56 
[ἜΥΓΘ, {υἰβύθη νἹ 6 Υ] 6, 2, 21. 

σκυθρωπὸς, αὶ ΔΗΪΠῚΙ ΦΟΟΥ ]Π6ΠῚ 
Ῥτοαϊῦ να]ία, (ΥἸ5015. 1, 4, 14. 

σκύλαξ, οσαὔα!π8 1, 4.15. σκυλακῶδες, 
τὸ, Τη08 σδύμ]οΥΠη, ἹΠηριἀθμΕ]ἃ 1, 

δα νμὺ. 
σκυτοτόμοι, ΟΟΥΪΔΙῚ 6, 2, 27. 
σκῶμμα, Ἰοουϑ 2, 2, 28. 
σκώπτειν, ἸΟΘΒΓΙ 1, 2, ὃ, 1Ο. τινὰ, Ἰο(0 

ῬΘίβγ ΔΙ] ΘΠ 1, 5» 1. Ρ855. 5» 2; 18. 
σμῆνος, τὸ, ΔΙ͂νΘΊ.5, ΔΡΙΔΙΠΙΠῚ ὦ, 1, 22. 
σμινύη, ἸἸρὸ 6, 2, 24: 56. 
σόλοικος τῷ τρόπῳ, ὨοΙηΟ Ταδίϊοϊ αΐα 

ΤΠΟΤΊΠΩ Ργορ 5, Ρδγατη 6]αρδηί- 
18 το 8 8, 3, 21. 

σοφιστὴς, ΒΔΡΙ6Π8, 4] ῥτοπίοίυγ 58- 
ῬΙΘΏ ΔΠ 3,1, 14. 

σοφὸς, ΡγμάΘη8, γϑυατ [ΔΟ] ΘΠ ἀΔΥ ΠῚ 
Πρ ΘΠ ἀδγΌτηγ  ρουϊὔ8, 1, 1,1. 

σπᾶν, Βίτ] Πρ ΓΘ. ἐσπασμένος ἀκινάκην, 
βίσιοῖο ΔΟΙη8 66 7: 5.» 20. 

σπανίζειν τινὸς. ῬΘΗΌΙΙΔ ΤῸ] ἰΔΟΥΔΤΘ 
ἘΣ 2. 18. 8.0,,28. 

σπάνιος ἰδεῖν, 41 ΓαΤῸ ἰὼ ΡΆΘΠΟΙΠη 
Ῥτοα!ΐ 7, 5. 46. 

σπείρειν, ΒΘΥΘΥΘ 1, 6, 6. ΘΟΏΒΘΓΕΙΒ 8, 
Ὡ; 38. (ἸΒΒΘΙΏΙΠΔΓΘ ὁ λόγος οὗτος 
πολὺς ἤδη ἔσπαρται ;, 2, 20. 

σπένδειν, ἸἸΌΔΓΘ 7.1.1. 
σπονδὰς ποιεῖσθαι, Ἰἴθατο. 33,40. 4, 

τι ὅ ὁ; ,.4.)1. σπονδαὶ τρίται 2, 3,1. 
αδὶ ποιήσαντες. 

σπουδάζειν πρός τινα, ἈΡΘΓΘ Οὐτη 8]1- 
400 1, 3,11. σπουδάζει φαγεῖν 1Ὁ.: 
σπουδάζειν τι, ἌρΘΥΘ 8]14 16, οσοιι- 
Ῥαΐαπη 6886 16 6,1, 48. περί τι, τα. 
50. τὰ μάλα ἐσπουδασμένα σῖτα καὶ 
ποτὰ, Εἷθα8 ρΡοίιιϑαιιθ ΘΧα ΙΒ 18, 
Βύυ Ἰ0568 ΡΥ ΔἴιΒ 4,2, 28. 

σπουδαῖος, ΥἹΓ οὙΔν]5. οἱ ῬγΌΡα 8, ορρ. 
φαῦλος 2, 2, 24. 64] 8]16ητ|5 δῦ ἃ 
ΤΙΒᾺ Εὖ ἸΟΟΙΒ 2, 2, 16. σπουδαῖα, 56- 
ΤΊδ, Ορρ. γελοῖα, 7οοο88. 2, 83» 1. 
σπουδαιότερόν τι πράττειν, στανὶαϑ8 

ὉΠ Ια ἄρθῚ 6 2, 3, 20. 
σπουδαίως, οὑτη ργαν]ζαία 1,2, 9. 
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σπουδὴ, ἔαδί!ηδι!Ο 2, 4. 6. 4, 2, 12. 
πολλῇ σπουδῇ, Τηᾶρ! Βύπαϊο 4, 2 
48. σπουδῇ λέγειν, 56 110 ΑἸΠΟΓ6, 
00. τὰ ἡμὰς πὰ 8,3, 47. σπουδῇ 
παίζειν 6,τ, 0. 

στάδιος, πἰδαΐαπε, ΠΏ δγ 125 ρα5- 
ϑιμμ)),, ρᾳγ8 οοΐαυωα την ϊατγῖδ, 6, 5, 
ΠΟ. 7 ἐὔρ τ) 8... 3». 9 Εν 

στάζει», 50111808. 5,.1,.5. 
στεγάζειν, ἴθροῖθ 7,1, 22. 
στέγαι, ἰθοῖα, ό,1 »14. 
στέργεσθαι ὑπὸ τῶν φίλων, ΑΙΠΠρΡῚ 1, 

ό, 24. 
ἀτεβεύτ θαι, Β101 βυιηθπη το υϑίμπι- 

αὰ8 τοάάρτθ 8, 8, 8. 
στέρεσθαί τινος, ΟΆΥΘΤΘ 5, 1, 12. 7; 3; 

15. 9; α. 17:88} χοῦ τῶ ἐστέρηνται 
5.» 5» 28. στερήσεσθαι, ρτυϊναΐθστη ᾿αἱ 
7.5. 2.5 ΟΣ. 58: 

στέρνα, τὰ, ὈΘΟΙΤΙΒ 1, 2, 12. 

τό. 7, 3,14. 
στέφεσθαι, ΠΟΥΟΏΔΙῚ 8, 2, 12. 
στήλη, ΟἸΡΡαΒ, ἐδίυτατα 3. τὸ: 
στιβὰς, 5ἰταηθηΓΆη, [ΟΥᾺΒ. οχ ΠΟΥ 

Γγοπαϊθιβαὰθ Εὐπῖῖ σοηροδβίμιβ, 5» 
ΖΡ Ὧδι 

στῖφος, τὸ, οἼΟΡ5, ἈΡΊΏΘΠ 1, 4, 10: 
5.6 ΞΟ 15 89: 

στοιχεῖν, ἸΟΏρΡῸ ΔρΊΩΪΠ6 ῬΙοσδάοτθ 6, 
3» 34: 

στοῖχοι, Β67165 οὖ ΟΥ̓ΔΠ6Β τη] πὶ 8, 

Ὁ» 9" : : 
στολὴ, 5018, ΔΠΠ]Ο8 ἸΟΠΡΊΟΥ 1, 2, 2: 

43. δῦ: 2.4, .1- δῖ 2... 2...4252 8ντηδς- 
ὕγα, ΟΥ̓ΠΔ΄τιΒ Τη]}1{8718. 

στολιδωτὸς χιτὼν 6, 4.2. ἴορδϑ [ΔΙΆ ΓΕ 5 
1πἴτὰ οἸηοίατῃ μ]]οαΐδβ 6 τη πτη  ηΐο 
Ῥουβθρο απο ἱπίθυρυθία! 1 διιοίοῦ 
1 )ιββεσίαϊ. (ἀοοίτηρ. τ8οι. Μοηι- 
ΤΏΘηΠ ΡΘΥΒΘΡΟ 81 6 ἘεΡα 810 
Ρορία Ῥεύβδυαχση ΠοιΌΪοΟ 1] δ γαίο. 
5ΟΗΝ. 

στόλος, ΘΧΟΓΙΟΙΐΌΒ, ἈΡΊΤΏΘῊ 2, 1,10. 8, 

5,.8 
στόμα, δαϊΐζι. 2, 4. 4. διὰ στόματος 

ἔχειν 1. 4: 28. 
στοχάζεσθαι ἀνθρώπων, ᾿νοτηϊπ685 Ιοΐα 

ῬΘίθυθ 1,0, 29. τῶν κριτῶν, σαρίδγθ 
Ἰπ 1668, ἂρ 4π085 [40 116 ἀρὰβ οδα- 
ΒΕΤῚ 8, 2, 

στρατεία, ἜΧΡΘα ΠΟ. ἐν στρατείᾳ εἶναι 

δ» 2, 10. ἀθροίζεσθαι εἰς βασιλικὴν 
στρατείαν ὃ, 

στρατεύειν, ταϊΠἰαίατα. ΔΡΙΓΘ ἢ..Δ49.ἃ.. 
ἐπί τινα, ΘΧΡΘαΙΠΟΠΘΙΩ ΒΠΒΕΙΡΘΥΙΘ 
ΔανΘΥΒΙΒ. ΔΙ ΘΠ 5, 2, 24. στρα- 
τεύεσθαι, ταὶ Πῖδῦθ 1, 2, 132, 14. 2. 
3, 12. Βα] ]υτὴ ἸΠΏΓΟΥΤΘ 2, 4, 12. 6χ- 
Θγοϊπτ 5678] 6, 2, Ω6. σύν τινι, 
Ὀς111 βοοῖτι πη 6888 8]101}} 5, 4. 37- 

291, 9, 
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στράτευμα ἱππικὸν, Θαᾳφιυϊαίιι5. 5,2, 26. 
στρατεύσιμα ἔτη, ϑεῖδ 8 ΤΩΙ] 1, 2, 4. 
στρατηγεῖν, ᾿ϊη ΟΥΔΊΟΤΙΟ {ΟἽ ΤΩΠΘΓΘ 
ΠΟΤ, ΜΝ; 15 δ. 

στρατηγία, ΤΩ 1118 ἸΠΠΡΘΥΔΙΟΤΙΠη 1, 6, 
12. Β.ΠΩΠΠ1ΠῚ [6111 ΤΩ ΡΘΥΠΆΤη 7, 2, 
28. 

στρατηγικὸς, ΔΥΓ15. ᾿πηρογδίουθο ῬΟΥΙδτι8 
8, 4, 7. στρατηγικὰ ἔργα, οἰ ἤΠοΙατη 
ΠΠΠΡΘΙΓΔΓΟΥΊΒ 1, 6, 12. 

στρατοπεδεύεσθαι, ἐ᾿αδίτα ὨΔΌΘΓΘ, τη6- 
ἴδ. 1; ὁ. 4.5... 2.3.) 205 ΡΟ... ὃ: 
ΠΗ͂Σ. 

στρατοπέδευσις, σἈΒΟΓΟΓΙΙΏ τηθίδί!0 ὃ, 
δ. Ὁ: 

’ στρατόπεδον, οαδίγἃ 3, 2, 27. 4.1, 8. 
Ἰοσὰθ αι σαδίγα Ἰοσαπίαγ 1, 6, τό. 
ΘΧΘΙΟΙ ΙΒ 1) ΘΆ9115:..2. 2. 4,2, 22. 
ΘΡΤΉΘΏ 5, 3, 56. 

στρατὸς, ἈρΤηΘη 2, 4, 28. πτηυ]τααο 
ΟΔΙΟΠ ΤΏ, ἸΧΆΓΤη, ἀσαΒΟη 1, 8|10- 
Γαμη]πο δα ᾿πηροαϊπηθηΐῶ ρου] η6ῃ- 
τὰτη 6, 2, 20. 

στρεπτὸς, [ΟΤΠ]6Β 1,2, 2. 2, 4,96. 8, 
ΒΡ τϑς 

στρυφνὸς τὸν τρόπον, ΤΟΙ 115 8115- 
ΤΠ 15 ὩΣ εας 

στρώματα, 5ἴγαρτϊοθ νϑβϑύθβ, φῶ ἰθοΐο 
ΘΠ) 5 ΟΠ ΕΠ 5. ΤΠ Ὁ: 2. 50. 
φιλθιι5 οφιὶ οἱ οιὀλέτα δἐθνηιη ἔν ὃ, 
ὃ, 10. 

στρωμνὴ, 6515 Βίχαρσι!δ 4, 5. 20. ὃ, 

3, 86. 
στρωννύναι, ΒίΘΥΠΟΓΡ, κλίνην ὃ, 2.6. 
στυππεῖον, ϑῦθρ ρα 7: 5. 22. 
συγγενεῖς, οσορσῃαῖ!, 6915 ΡῬΘΥΒΑΡΌΤΙΩ 

ΠΡ 27: 2. 
συγγιγνώσκειν, ΨΘΗΪΙΔΠῚ 816, 0. 

κολάζειν, 5.1. 12. τινὶ, ΔΒΌΡΕΪΑΥΊ, 
ἉΒΒΘΏΔΙΓΙ 7. 2. 27. ἸΘΏΟΒΟΘΓΘ, ΠΟῊ 
Β ΘΟΘΏΒΘΓΘ 7, 5. 50. 

συγγνώμων, ἸΡΏΟΒΟΘΠΒ ὕ, 1, 27. 
σύγγραμμα, ᾿ἸΌ ΘΓ ὃ, 4, 25. 
συγγράφειν, ΠΟ. ΒΟΥ ΘΓ ὃ, 4, τό. 
συγκαθείργειν, Ἑσοπεϊ μά σθτα 6. Τ, 50: 

συγκαλύπτεσθαι, ΟὈν ον ΓΘ 58 ὃ, 7, 28. 
συγκαταθεῖν, 51.611] ΘΧΟΌΓΒΙΟΠΘΙΩ [ΘΘΘΥΘ 

δ ΤΠ ΡΈΜΚα ὑδας θέειν 
συγκαταινεῖν. ἢν τὰ τῶν θεῶν ἡμῖν 

θᾶττον συγκαταινῇ, 5ιτηπ]αΐαιια. 61] 
νοῦ!8. ΠΟΒΟΓΙ8 Δ) ἸΘΥΙηΐ 3, 3. 20. 

συγκατασκηνοῦν, ἴῃ ἰδ οΥ Πᾶσα. ({15- 
ΕἸΡΌΘΓΘ 5, 4: 17. 

συγκατασπασθέντα εἰς τὴν Σύρων ἐπι- 
κράτειαν, αἴθ, {101 οΥδρῖα, ἋἸ ΠΟ] 
ΘΎΓΟΓΆΙΩ δα πῦ Βα ]θοΐα 5, 5» 24. 

συγκεράννυσθαί τινι, ὥστε οἰκείως δια- 
κεῖσθαι, οατὰ δ]’ατιο [8}}}}1αν]ταΐθ 
ΠΟΙ] ΠΡῚ 1, 4,1. 

συγκεφαλαιοῦσθαι τὰς οἰκονομικὰς πρά- 

ΙΝΌΙΧ αἰὐσυϑ. 

ἕξεις, ΤΟΥ πὶ ἀπ ΘΒ ἸΟΑ 1 Δι ὈἰΓτιΠἢ 
ἴα Βα τη. ΘΟΠΊΡ]δοί!, τὖ ποη 
ὨΪΒῚ δ 6158 τηδηδΔαΐα ἀθηθγ 8,1, 15. 
συγκεφαλαιοῦν πολλὰς πράξεις ὀλί- 
γοις ἐπιστάταις, ΥΩ] ΑΓ ΥΘΡΠῚ 
ΟἸΓΆΠ ΘΟΙΏ ΓΙ ΓΘΓ6. ῬδῖιΟ15 ὈΥΘίθοὔ 5 
ΘΙ ἼΩ: 

συγκλείειν τὰς ἀσπίδας, 1. ᾳ. συνασπι- 
δοῦν, ΘΟΏΒΟΙΘΓΘ ΟἸΥΡΘΟΒ 7, 1, 32. 

συγκομίζεσθαι πρὸς ἑαυτὸν, τῇ 56 {γ885- 
[θυ 6, 5101 σο ν ΘΠἾΓΘ ΡαΐδΓ 4. 2, 18. 
εἰς τὰς ψυχὰς κτῆμα, Υοτὴ δριπα 8}1- 
ΠΊΤΙΠῚ 5101 ΡΙΟΡΟΏΘΓΙΘΊΙ, 5» 12. 8, 2, 
24. ͵ 

συγκόπτειν τοῖς νάρθηξι, ἴθ᾽ }15 σεΘ ἄθΓ6 
2. 3, 20. τὸν κόσμον, ΟΥ̓Πδύθτη Π0Π- 
ΒΟΙΠ6ο6ΓΘ 6, 4,2. 

συγκοσμεῖν τινα, ΟΥ̓ΠΆΤΊΘΉΪΟ 6888 2, 2; 
26. 

συγκροτεῖν τὼ χεῖρε, ΤΔΠ 118. ΘΟΙΏΡΪΟ- 
δ 78; 2, 1 ἢν 

συγχωρεῖν, ΘΟΠΟΘΆοΓθ, ρϑίθ τ] ἀγα 5. 
ἡ 26: ΕΟ 5. 20. 

συζευγνύναι, ΘΟαθΙη ᾿πΠΡῸ ᾿ΠΠΡΈΓΘ 2, 2, 
26. Μεα. ό,1, 51. 

συλλαμβάνειν, ΘΟΙΔΡΥΘΏΘΠΑΘΓΟ, ἢ ν]η- 
σα]α ΘΟΠ]ΙοΘτ 8, 8, 6. τινὶ, Δα] αν ᾶΓ6 
ΔΙ ΙΘ ἢ 7. 5» 40. τὸ δέον, Δα] ιν γ6 
ἸῃΏ 16 Ρουβοϊθπαδ 3,1, 28. εἰς τὸ 
φιλεῖσθαι, σου ογγο δα ἀτηογθιη σ0η- 
ΟΠ πἀππὶ 1,0, 25. 

συλλέγειν τινὰς, ΘΟΏνΟΟΘΔΓΘΊΙ, 5506. 8, 
4. 22. νόμισμα, ΠΟ]ΠρΟΥΘ 4, 6, 12. 
συλλέγεσθαί τινι, ΟΡῚ ἂὉ ἀἰτατιο,ΘΟ0Π- 
ΘΎΘΡΑΙΪ 2, 2,3. συνελέγετο αὐτῷ ἢ 

πολυλογία, Ἰοχαδοῖίαβ 61 ΘΟ ἢ θαῦτν 
Ι, 4, 3. τὸ νόμισμα 4.0,12. πάντας 
ἀνθρώπους ἐφ᾽ ἡμᾶς συλλέγεσθαι ἢ, 
δ. 52. 3. 29. 4. συνελεγῇ στρᾶ- 
τευμα 5, 3, 24. κάμηλοι πολλαὶ ύ, 
1:29. 

σύλλογος, σοηνθηΐα8, ΘΟΠρΎΘρΑῦΟ ύ, 
2 ΚῚ 

συμβαίνειν, ΔΟΟΙάΘΓΘΊΙ, 6, 24. ἢ» 5»10. 
συμβάλλειν, οορθῦθ, ΘΟΠΡΎΘΡΑΥΘ 2,1, 

5. Φίλους, Δ121608 ἸηΐΘΓ 886 σοιη- 
του, ὑαυ θᾶ 8. δουτ πῇ ΔΠΊΙΟΙ 18 Πὴ 
6, τ,.22. συμβάλλειν, σοηνΘηϊγα ύ, 
2, 41. συμβάλλεσθαι λόγους περὶ, 
ΡΟΥΘ. στὴ ΡΟΡΪΟ ἀθ το, τθῦὶ δή 
ἀθἢ ΠογαἀὰπΔ ΡῬΓΟΡΟΠΘΙΘ 2, 2, 21. 
συμβάλλεσθαι πρὸς, σοπξεγτο, Ρὑ͵ΤῸ- 
Ὧ68586 86 2, 4, 21. μέγα εἰς 1, 2, ὃ. 
οἱ μέγα μέρος εἰς, τηυ]ύτιαι ΘΟὨἔΘΥΓΘ 
6, τ, 28. συμβάλλεσθαι χρήματα εἰς 
τὸν πόλεμον, Δ] τιϑιχηὴ [06}}1} ρΘοιι ἃ 8 
ἙΟΏΪΕΡΓΘ 2,1. 31, 

συμβοᾶν ἀλλήλους, οΘΟηγΟΟΔΓΘ 3, 2, ὅ. 

7. 5» 26, συνεβόων αὐτοῖς 8ρεοΪδ- 
πια δ ηΐ. 



ΙΝΌΙΧ σα Οὔ 

σύμβολα, τὰ, εἰρπα, (ἰδ ααῖθιι8. οου 
ΘΟρ ΠΟ 8. οατιβα ἸΏ ΘΙ ἃ] Ιατ05. ΘΟ - 
γνϑηὶϊ 6, 1, 46. 

Ζυινβουλεύειν, ΘΟΏΒΠΠΠ χη ἀἀγθ, ΒΔ θγ 6 
ΔΙΙΟᾺΣ 1, 0, 46. ὃ, 5,8. συμβουλεύ- 
εσθαι, ΘΟ. ΒΆΪ]ΟΓΟ ΔΙ Θτη, ΘΟΠΒ.]Π111ΠῚ 
Ροΐοσο ἐΦ. 

συμβουλία, ΘΟΙΒΙ πὰ 1,06, 2. 
συμμαχεῖν τινι, τιχ  ΠΌτα ΟΡ ἘΠ. ἸΏ: 
σύμμαχον γίγνεσθαί τινι εἰς, Δα] ανατο 

Δ] ΘΠ) δα το ρου ΠΟΘ δι 2, 2, 
4. σύμμαχα ἔχειν τὰ ἄκρα, ΔΧΊ]Π τη 
ΡΓδοδίο ΒΔΌΘΙΘ᾽ 1Πη- ἸᾺΡῚΒ 2. 2, 20. 
σύμμαχοι, βΒοοίογαιη 668 6, 1,1. 

συμμάχεσθαι, τπὰ ΡτρΏΔΙΘ 7.1; 14. 
συμμηχανᾶσθαι τἀπιτήδεια, το8. δα νἱ- 
[Δ ΠΘΟΘΕΒΔΤΙΔΒ ΘΟΠΘΌΪΘΙΒ 1,0, 11. 

συμμιγνύναι, ΤηΔΉ1Ι)] ΘΟΠΒΘΓΘΓΘ 3, 2, 
18. τινὶ, 58 Δα]πηρογθ, δαϊτα δὰ 
Δα θη 5, 29 26. 209. δγ}η. πλησιά- 
ζειν 8,1, 46. πρός τινα, ΠΟρΡ]88 8188 
ΘΟὨΪ ΠΡΌΓΘ. ΟὈΠῚ ΔἸ ΟΙῸ .7, 4: ΤΙ. 
τοῖς πολεμίοις χεῖρας, Τὴ 1ΠῚ 60Π- 
ΒΘΙΌΓΘ ΟΠ Ὠοβίθ 2, 1, 11. ὁμόσε 
τοῖς πολεμίοις ἢ, 1, 26. 

συμπαίστωρ, ΟΟἸ]ΒΟΓ 1,2. 14. 
συμπαρακαλεῖν, Β5:γη11} ἸΏνΟΟΔΙΒ 2, 2. 

2.10 ΒΙΠπῈ} Ἰηνηὐ γ6. 8; 1,58. 
συμπαρασκευάζειν, 5'τηι] ΡΔΙΆΤΘ 5. 2. 

τὴν τὴ Ἐν 81: 
συμπαρέπεσθαι, σοτηϊίαγ!, αἷΘ ῥγΥ(ΉΝ 5 
γι 15 2. 1, 25. 7,1, 8: 

συμπαρομαρτεῖν, τηἃ δ΄6588 7, 5, 84. 
8, 7. ἢ- ἐπί τι, ἃ16586 ἴῃ ΤΟΙ, ὕύ, 24. 

συμπείθειν, ῬοΥΒυΒαΘΙΘ 2, 2, 24. 
συμπέμπειν τινὶ, οὕατὴ ΔΙ1Ίατι0 Τα ἴΘΓ6 

᾿Π 7...5. 8» 804. 
συμπεραίνειν, ῬΟΓἤσΕΙΘ 6,1, 21. 
συμπεριάγειν, ΒΘΟῸ ΠῚ Οἰτοαιπ ἀπο οΓῈ 4: 

ἜΡΙΣ 
συμπίνειν παρά τινι, σοἸηρούεγα ρα 

ΔΙΑ ΌΘΙΩ 5, 2, 28. 
συμπονεῖν, ΘοΒάδη ἸΔΌΟΓΘΒ. ΒΒΟΠΘΙΘ 

2 αν 508 
συμπράκτωρ, Δα] ΠΘΡΌΙ σοΥΘ Πα] 

Ἰ οΘΣΣ 
συμπράττειν, δα αναῖθ 2, 2, 28; 5,1. 

εἴ τι ἀγαθόν τῷ Ἐκ τ ραξεν ". 2. 6. 
τι ἀλλήλοις ἀγαθὸν 8.2, 28. 

συμπροθυμεῖσθαι ταῦτ᾽ ἔφασαν, ῥΡτο- 
ΤἸβουιιηῦ 56. 8] 111 ἔδοϊθπ αὶ 6588 
ῬΓοΙ ΐΟΒ ραιδίοβαμα ὕ, 1, 10. 

συμπροπέμπειν, ἀπᾶ ἀθάποοῖθ, ρῥτο- 
ΒΘ6ῸΪ 1,06,1. 3,3, 4. 8, 4; 27. 

ΔΑ ΔΒΞΝ ΘΒΒΘΗΓΙΓΙ 3, 2, 18, 50. Ἂ- ἘΠ 

34: 
συμφέρειν, βγη] ἴθυγο 4, 5, 12. ΡιῸ- 

6586 δ, 7, 24. συμφέρον 2, 2, 20. 
οὗ σύμφορον 2, 4: 15. 

συμφορὰ, οἸδά68 5. 2,22 

δ11 

σύμφορος, υ{}}18, σου πιο τι5. 5, 3» 21. 
συμφόρως, οὐτὴ ἔππιοῖτι 4, 2, 45. 
συμφορώτατα 5» .3» 22. 

συμφύλαξ τινὶ τῆς ἀρχῆς, τ] τιπὰ ΟἼΓη 
ΔΙ Ο δῦ οὐιβίοβ ΠΏ ΡΘΙΙΪ ὃ, 1,10; 
ὅν ἘΠῚ 71 ΤῊΣ 

συμφύεσθαι: συμπεφυκὼς, σΟΠΟΥΘίΒ 
Θα00 4, 3; Τὸ: 

σὺν τῷ νόμῳ, 6 ἸερθΊ 1, 23, 17. σὺν τῷ 
σῷ ̓ ἀγαθῷ, ὕπο οὐτη ΘΟΙΏΠΊΟ6Ο 2,1 
τ. σὺν ὅπλοις, ΔΥΠΊΔίτΙΒ.2, 3,54. σὺν 
μαχαίρᾳ μάχεσθαι, 6] ϊο 1ηβῖγπ6- 
[πὶ ῬΟΡΊΉΔΙΘ 2,1, 21. σὺν τῇ βίᾳ, 
Υἱ 8, 7,192. σὺν τῇ γνώμῃ τινὸς, ἄδ 
ἈΠ συ τ Βοηὐθηΐα 7, 5. 37. ὃ. 5» 20. 
σὺν τῷ δικαίῳ, Ἰιιδῖ6 8, 2, 22. σὺν 
τῷ καλῷ, Βοηθαΐθ ἐδα. 8, 1, 32. οἱ 
σὺν σοὶ, ἴπ| 5061] Ἴ: 1, 15- σύν τινι 

εἶναι, Δ αν γ ΔἸ θη, ΟΡΘΠῚ ἔθυγ 
5» 4: 2]. σὺν θεῷ 1, 5, 14. 6 σὺν 
θεοῖς, ἀφογτατη ἜΣ ΒΛ Ἃ115. 86]α- 
ὙΑΠΕΙΘΙΙΞ 2, 4. 3 4.10.8: 9: 593.22. 
σὺν ἡμῖν οἱ θεοὶ, 411 πΠΟΌΙΒ Βιπΐ ρτο- 

ΡΙῸΙ Ἴ:.55 7]: 
συνάγειν τινά τινι, ΘΟ] ΠΠΡΈΓΘ Δ]]]Ἰ16ΠῚ 

ΟΌΓΩ 8]1ητιο Ἐ 9 26. ΘΟΩΨΘΟΘΔΓΒΖ, 
1,10. νόμισμα 4:0.12. 8]. συλλέγειν. 

συναγορεύειν τινὶ, Δ ἀΒ[1 0111, 4116 0}}118 
ΒΘΠ ΘΏΔ ΠῚ 818 ΘΟΠΙΡΡΟΒΡΆΓΘ. 2,2,20, 
3, 5. τ "4:2, ἢ: «κατὰ Ταῦτα 
ὉΠΟΙΓΟΣ ἢ: 8. 57. ταῦτα 2,.23 21. ΔΠ- 
ῬΙΌΡΑΓΘ. 

συναγωνίζεσθαι ἐφ᾽ ἵππων, 46 615 
ΡΕΌΡΏΔΓΘ 4, 5. 49. 

συναθροίζειν, ΠΟΠΡΤΘΡΆΡΒ 6, 1, 20. 
συναινεῖν τι, ΘΟΙΠΡΙΌΡΔΙΘ ἢ» 2» 23: 4. 

27. 7. 2: 14. ΘΟΙΙΡΙΌΌΔΙΘ ΟΥΑΙ ΙΟΉΘΙΩ 

4.2, 41: ὃ, 5» 30 
ερόν τον ΔΌΟΓΟΥ, ἢ ΤαΠΙ ΙΕ ,»αγέοηι 

1,4,15. τῶν ἀγαθῶν ὧν, 4] ἰδειη 
ΒΌΤΩ εἰσ ὈΟΠΟΥΌΙΩ 5; 5» 22. 

συνακολουθεῖν, ΒΕ]] 2,1, 42. ὃ, 7, ἢ. 
συναλίζειν, ΘΟΠΡΎΘΡΑΓΙΘΊΙ, 4,14. συνα- 

λίζεσθαι εἴς τινα, δα οοὐὕυτη Δ]1ου]τ8 
ΒΟΟΘάθΓα σΟΟΡΔΙΪ 1,2, 18. 

συναλλαγῆς, ἐκ, ΔτηΙΟΙ1ἃ ΤΘΟΟΠΟΙΠΙαΐδ 
35. 1..40: 

συναναβοᾶν, 51.611] ΘΧΟΪΆΙΊΔΙΘ 5,1, 6. 
συναναστῆναι, ὉΠδ ΒΌΓΡΘΙΒ 5. 1» 4. 
συναξιοῦν, τάδτηῃ ν6]16 7, 1,15. 
συναποπέμπειν, Β1Πη1] ΤῊ] 6 ΓῈ 2,1, 2. 
συνάπτειν τὴν μάχην, ΤηΔ 1 Θ0η86- 

ΤΒΙΘΟ Ὁ, 4τὸ δ᾽ 5. 15 «τὰ ἀκβὰϊ ἥΣ 

ὃ» 4: 
συναρμόττειν, ΠΟΔΡΥΎΠΘΗΑΙΘ 2, 1, 27. 

ΘΟΏΡΥΤΘΙΘ, ΟΟΠΨΘΏΪΘ ὃ, 4, 21. 

συναρμόττουσαι γυναῖκες, ὈΧΟΥΙΘΒ 
ΤΟΥ 18 σΟΠΡΤΠΘηΐΟΒ. 7», 55 ὅο. ὃ, 
Τὴν 

συναύξειν τὴν ἀρχήν τινι, ΘΟὨΐΟΥΥΘ 81- 



δ1ὼ 

αὐ δή 1} ο τὴ Δ]1Οτ1}8 ΔΙ ] τὰ 
ΒρΡΙοπαιαυσηααο το ἀθηάατη ὃ, 2, 21. 
συναυξανομένην τὴν ἐμὴν δύναμιν ὃ, 
ης; ὅς 

συνάχθεσθαι, πὰ ἀο]ογ 1,6, 24. συν- 
αχθόμενός μοι τῇ συμφορᾷ 2... 5: 

συνδεῖν, ΟΟἸ]ΠΙσΆΤΘ, ΘΟὨΒΟΓΙΠΡΘΥΘ 1, 6, 
49. 4; 2. 32. 

σύνδειπνος, ΠΟΉννα 2.5 2, 25. 5» 2,14. 
σύνδειπνον ἄγεσθαι, βεοῦστη 84 οὐ- 
ΠῚ Δααποοθ ὉΠΩΌΓΔΙΩ 2, 2, 28. 
συνδειπνεῖν 5, 5.» 41. 

συνδιαμένειν, ὉΠ ΠΠΔΉΘΓΘ 4.5 5» 52. 
συνδοκεῖν, νἸ 6.1, αὁ ρέμγίθιδ, χυυνὶ Θο0η- 

86Ή γυ ἵην. Υ6 αἰΐψινα 2, 2, 21. συν- 
δόξαν, αποτηδατηοάτιπλ ν]βιιτη δϑί ὃ, 
Ι, ὃ, συνδόξαν τῷ πατρὶ, 46 ὁ0ῃ- 
ΒΘΏΒῚΙ ῬΔΙΤῚΒ ὃ, 5, 28. 
ἘΠ το ἐμαυτῷ ὧν ἀγαθὸς. 

ΘΟΠΒΟΙΒ ΤΩΙΠῚ ΒῈΠῚ ΠῚΘ 6586 ῬΟΠΌΠῚ 
3. 8. 38. σύνοιδα ἐμαυτῷ τι, ἨΟΥΪ 
ΔΠαυ]α 25,1, 10. 

συνεῖναι, νΘΥΒΑΙῚ ΟἸΙΠῚ Δ]17ΠΟ 1, 4: 4: 
6, 15. 8, 4,2. ΘΟΠΒ116586, α6 ϑΘΉΘΥΘ, 

3» 1» 390. 
συνειπεῖν τινι, ΘΟΙΩΡΓΟΌΔΙΘ ΒΘη ΘὨΠΔΤΩ 

Δ]1Ου]} 5 4. 2; 46. συνερεῖν 2, 2, 22. 
ΘΟ: 

συνείρειν, ΘΟ ΠΘΟΐαΓΘ 7. 5» 6 
συνεισάγειν, ἈΠ8ἃ ᾿π ρΡΟΥ 6 3; 2, 24. 
συνεκτέον. Υ΄. συνέχειν. 
συνελαύνειν, ΘΟΤΉΡΘΙ]ΘΥΘ Εν. 2.».4: 
συνεξιέναι τινὶ, ΟΌΤη ἘΠῚ 90 ΘΧΙΤΘ 1, 

4: 15. 
συνεπαινεῖν ἰσχυρῶς, ΓΔ ΠΟΒΘΥΘ ΡΗΓΟ- 

Ό ποθ᾿ ΕΣ 5. 51: 
συνεπηχεῖν 2. 3, 58. 7.1, 25, 8 1η- 

ΒΟΏΔΓΘ, ΒΟΠΌΠΙ ΓΕ ογ. 
συνεπιμεληταὶ, αὶ ππὰ ουγαηΐ να] η6- 

Υαΐοβ 5» 4. 17- 

συνεπισπᾶσθαι, δα 856. αἰἰγαῆογθ, 5101 
δα 6.6 2: 2. 24: 

συνεπιτίθεσθαι, τη. ἈσΎΘΑΙ 4, 2, 2. 
συνεργάζεσθαι πρὸς τὸ ὠθεῖσθαι, κἡ 

ῬΙΟΡ ΙΒ πὴ ΘΟὨΪΟΥΓΘ 7,1, 223. 
συνετὸς, ἸΠ 6] ΘΒ 2,1, 21. 
συνεφέπεσθαι, τιῆὰ ΒΡ ΒΘααὶ 6, 4, 1ο. 

ΒΟΥ. συνεπισπέσθαι ἢ. 1, 22: ὃ, 6, 
ΤΟ. 

συνέχειν, σΟΠὨΦΠΘΥΘ, ἢ. 6. ΘΟΉ ΒΟΥ ΑΥΟ, 
ἐμογὶ οἱ βγ αν ὃ, ἢ. 22. συνεκτέον, 
ἴῃ Οἴποϊο οοΠ Π] θη 6886 7, 5» 70. 

συνήδεσθαι. σΟἸ]δοίαγ1 1, ὁ, 24. 
συνήθεια. Ν'. συνουσία. 
συνήθης, [ἈΥΛΙ]Π1ΔΥ18. 2, 2, 7. 
συνηττᾶσθαι, τιπᾶὰ νΊΠΟ] 0, 4, 14. 
σύνθετος, οΟἸηροΒιία8 4, 3, 20. 
συνθῆκαι, ρΡϑοία 5, 4: 27. 
σύνθημα, ἰθ55θγἃ ΤῊ]]}{Δ 718. 2, 2, 58. 7, 

1 το. 

ΙΝΌΕΧ απ λοῦξ. 

συνθηρευτὴς, ΒΟΟΙΒ. ΨΘΠΔΙΟΠΙΒ 2, 4, 
15. συνθηρὸς 3. 1. 5 

συνιέναι, Ἰη06]Πρσόγθ τ, 6, 2. 
συνιστάναι, ΘΟΙΠΠΤΩΘΠά ΑΓ 4; 5» 58. 7» 3. 

12. ἀντίπαλόν τινι, ΘΧχοΙίο Δανογβᾶ- 

ΥἾΠ1ΠῚ Ὁ]1ΟῈ] 6, 1, 26. συνεστηκέναι, 
Θοάριη ἸοςΟ βἴϑιθ 2,1, 29. συστᾶσα 
ἀγέλη, στοχ θα! Ποθβ 1, 1, 2. 
συνίστασθαι, οοἰγα Βραπποβα ἐδὲα, 
ἐπὶ, σοῃΐγα Δα θη [ι1ι8. ᾿ηϊτθ οὗ 
ΒΟσΙοίδίθιῃ 1. 5»; 4. συνεστηκότα εἰς 
ταὐτὸ ἔθνη, σοῃΐίοθβ βοοϊθίαίθ. οοη- 
Ἰαποίδο 1, 5. 3. συνειστήκει, ΘΟΠΡο- 
8118, σοηΐοοία ογδηΐ 6,1, Ρ4. 

συνισχυρίζειν τινὰ, ΥΟΌ 1 ΔΙΌΓΓΘ Δ]1Ο αὶ 
2. 5, Δ. 

συνοικεῖν ταῖς γυναιξὶν, ὈΧΟΙΌΙΩ ἘΠῚ 
σοηϑαθίμη!η6 ἀοτηθϑίϊοδ 4, 4: 1Ο. 

συνοικτίζειν, ΘΟΥΩΓΠΙΒΘΙΆΓΙ 4, ύ, 5 
συνομολογεῖν, ῬΓΟΙΑΙ Ε΄ 5. 2, 15. 

ῬΘΕΙΒΟΙΡῶ, Τ᾿ ΤΟΣ 2: 27: 
συνουσία, σΟὨδυρίμαο, ΠΟΏΡΎΘΒΒΙΙΒ 1, 

4. 4:-:2. 2. 1..,.3. 52. Οὐ σης 
θεια ρογπγαίαΐαχη 6. 1. 21. 

σύνταξις, οΥο 1ῃ 16 ΤΉ} Αγ] ΥΘΟΘΡίτ8 
8, 1,14. σύνταξιν ποιεῖσθαι, οΧοτ- 
ΟἸδ ΠῚ 1ΠΒΓΓΌΘΥΘ 2, 4:1. 

συντάττειν. συντεταγμένοι, ἸΗΒΕΓΠΙΟΙ 1, 
4. 18. 4: 2, 21. συνταξάμενος, τ6- 
Ὀι8 ᾿πβίγιοι 8 οὖ ΡΑγΑΙΒ. 2, 4. 32. 
συνταξάμενοι, δοῖΘ ΘΟ] ΠΟΙ τη 1η- 
δίγποία 3, 3, 29. συντάττειν τινὶ, 
1.4. ἐντέλλεσθαι 5, 3; 406. ρτϑοιὶ- 
ῬΘΙΘ, ΟΥΙΏΔΙΟ, 864. ὅπως 8, .2, 2; 
5664. ᾿ηΠη. ἐπὶ δΔ6Ο8. ὃ, 6, ὃ, 

συντειχίζειν, σΘομ] ποία ΟΡΘΙᾶ ΘΧΒΙΡΈΘΓΘ 

3: 2; 24. 
συντελεῖν, ΘΟ ἤσΕΥΘ 6,1, 50. 
συντέμνειν χιτῶνας ὃ, 2, 5. Δηποῦ. 
συντίθεσθαι, ῬΆΟΙΒΟΙΪ 2. 1, 213 2, 22. 5» 

,3» 18: 7» 4» 4: 
σύντομος ὁδὸς, νᾶ ΘΟΙΠ ΘΗ ΠΑΡ 1, ύ, 

21,» 212. 
συντρέχειν, ΠΟΠΒΘΏΓΙΓΘ ἢ, 2, 27. 
συντρίβειν, ἔγαηρετθ ὁ ὅπι, υϑῶ. 
συντυγχάνειν τινὶ, οαϑι ἸποΙάογο. ἴῃ 
ΔΙ ΘΠ 1, 4: 4. “55 4. θοὸν 

Σύρια γράμματα, Ἰιζογο ΥΤΙΘΘ 7, 3. 
16. Μογίαϑδὶδ ἐπ οἰ ἰσιμεέιν ἰδἐίογΩ, 
χιαϑ ὑμίσο τοοωπέ ΟΠαϊααϊοαδ. Ναηι 
«]οδορήίι5 Αγοἠαοῖ. τι, 2,1. ϑδογὶδεΐ, 
«]Πιναἰθο 5. τὐϑι}}0} 0 γράμματα ΣΩΜα, 
οἱ ὑϊϑάθηα 8ΟΊρ108 860 708. ΖῸΝ 

συριστὶ ἐπιστάμενοι, ὥνγγϊαςθ, ἢ. 6. λο. 
ΒΥΤΙΙ ἢ. 5» 31. 

σῦς, ἈΠΕΙ 2: 4. 20. 
ΕΣ ΜΕ: 

συσκευάζειν. συσκευάσας ἄλλα παντο- 
δαπὰ, ΟΠ ΟἸΠΠΪΒ ΟΘΠΘΙΒ. ΓΟΡΙΠΠῚ 
ἈΡΡΆΡΑΓΙ 1, 4, 25. ΘΟΠ ΓΑ ΠΟΥῸ ΟΧΘΥ- 

4. 1,. 17... ,88 



ΙΝΌΙΧ ἀμ Οὔ. 

οἰσπιμη 8, 6, 2ο. συσκευάζεσθαι, ναϑἃ 
ἡμύφοτε, ΘΟΏΨν ΑΒΔ 2, 1, 43; 3» 20, 
21. 5» 3» 51. 8 ᾿ἴ6γ 868 ΡΔΓΆΤ 4, 5, 
17. 6, 2, 40. 56 ΡᾶΡΆΓ δ πηϊρτᾶ- 
ΠοΠθιη 6Χ ἢδο ν]ΐα 8, 7, 2. τὴν πο- 
ρείαν, ᾿ἰΐο᾽' ῬΆΤΑΓΘ ὃ, 5, 1. συνεσκευα- 
σμένος, δι ἴἴδγ ἐπδέγαρῦιι ΘΠ 2...2. 
4, 5, 26. συσκευάζεσθαι, οοτηχηθᾶ- 
[ἄχη Βθοτ ΟῚ 5. 3. 35. 6, 2; 25» 
26. ἄνθρωπον, ΟΟΟΌΡΑΙΘ, αἷ6 «πιογ6 

5» 1518. : 
συσκευασία, νἈΒΟΥΆΠῚ ΠΟ]]ΘΟΙΙΟ 4. 2, 24. 
συσκηνεῖν, ΘΟΠΕΙΘΙΏ8]6 ΠῚ 6586. ὦ. 6. 

συνδειπνεῖν, 2, 2. 1. 3, 2; 25. 
συσκηνία, ΘΟὨΓ ΘΓ 2,1, 26. 
σύσκηνος, ΘΟὨ ΘΙ ΏΔ]15 2, 2, 22. 64] 

ἴῃ δοαθιη ἐθῃΐίουϊο Θρυ]αΐῃ 2, 2, 20. 
συσκοτάζει, ΠΟΘ ΠΟ Γαΐ 4,5. 5. 795»15- 
συσκυθρωπάζειν, 5ἴτηιι!] {γΙβίθμα ν] ΘΥῚ 

Ὁ: 2:21. 
συσπειρᾶσθαι, ΠΟὨΓΔὮΙ, ΟΟΠρΡΊΟΙΊ6- 

ΤΑΙ], ρον ἀξ: ἣν 46 ἀδηβαία ρῃδ- 
Ἰάπρθ 7, 5» 6. 

σύσσιτος, οοην νᾶ 5895 2: 17. 

οϑῦ πα 5 8, 7, 14. 
συστεγάζειν, ἰερετο. τὰ ὑπερέχοντα 

ἅπαντα συνεστεγασμένοι, ααδοθη- 
4116 ΘΟΥ̓ΡΟΙῚΒ Ρϑγΐβ διηϊπηθηΐ, ἰθο οἱ 
ΩΤ Π}11 6, 2, 17. 

συστρατεύειν τινὶ, βῖρῃ 5664] 7. 4» 1. 
ἀφαιρεῖν τινι συστρατεΐειν ἐπί τινα, 
αὍΥΘ. 8110] νΘη]8 ΠῚ τη] {18 δᾶνου- 
Β115 ΔΙΙΠΘΠῚ 7, 1, 44. συστρατεύε- 
σθαι, τα Ἰ }1{185 Βοοϊοίαθθιη Δι Ὀ]ΘΟΙ 5. 
3» 24. ὃ, 4, 24: 6, ὃ. 

συχνὸν πρὸ τῆς ΤῊ, Ξξὶς προελαύνειν, 
Ἰοηρθ 6,2,12 

ἀφιδιζιν. ῬΥΘ ἄο]οτο [γογ6, 6 θηιο 
υπΐηογαίο ἢ. 1. 527. 

σφάλλειν σῶμα καὶ γνώμην, ΠΟΥΡιΙβ 
ΤηΘη 6 ΠΊ6 1186 Ἰαοἰδοίαγθ 1, 2, το. 8, 
8, 1ο. σφάλλεσθαι, ἀδἰσἰταθηέαμη 
ὈΒΡΟΙ͂Β 1. ὁ; 24.-.2; 2. 26. 4:4; ὕο. 
θαρρῶν εν σφάλλομαι 5, 2. 25. 

σφάλμα, ο]δ468 8, "» 7. 
σφάττειν, Ἰιιρυ]αγθ, ἡ. 6. Ρ6γ ᾿πρταμη 
πῆμ [οΡΓΆΊΩ 7, 3, 14. 580 ΠἤΟΔΓΒ 
Θ᾽ 2 ὥ» 

ΕΣ ἧς ἀπ ἶὰ 7: 4,11. σφενδονᾶν, 
ἔππᾶα τ 7. 4, 15- σφενδονήτης, 
[απ ΤΟΥ 3» 3» όο. 

σφόδρα φεύγειν τ, 6, 40. σφόδρα πεί- 
θεσθαι 8, 3, 21. καὶ σφόδρα 3, 2, 2ο. 
τος ΤΣ δς 

σφοδρὸς, ρῇανιιδ, ΒΕ ΘΠΠ15, ΔΟΘΥ 2, 1, 
1 ὴ: 8. Ὅ ΕἸ: 

σχῆμα, Βεϑίαβ οὖ Ἰποθββιβ 6, 4, 20. 
ταπεινὸν, ΠΑ ἰδ ΠΠ}1115 5» 1, 5. 
σχῆμα, πρόσωπον δἰ λόγοι 6, 4, 20, 
Ἰαηρππίιιν, ἀπολαμβάνειν πάλιν τὸ 

40] ὑπἃ 

δ19 

ἑαυτῶν σχῆμα, γΘαΙρΡῚ ἴῃ ῬΓΙΒ Πα 
Ἰοσυτα 7» 1» 40. 

σχίζειν ἀλλα: Ἰρῃα ἤπαργθ ", 3,» 40. 
ὑποδήματα 8, 2, 5. Δηπού, 

σχολάζειν, οὐϊοδιιτη 6886 7, 1, 20. ἀπό 
τινος, ΠΟΠ ΔΠῚΡ]1118 6858 ΠΘΡῸΓ]15 οο- 
οπραύμτῃ 7: ΠΡ ον τοῖς φίλοις, ναᾶ- 
ΟΕΥΘ 20. οὐ ἈΚ ΑΝ ΓΗ τινὶ ὑπακούειν, 
ΠΟη νϑοδΐ 8,1, 18. μήτε μένειν μήτε 
ἀναστρέφεσθαι ΟΥΠΕ ΟΣ 

σχολὴ, οἴϊιπι 8,1, 13. σχολὴ ἔσται 
σωμασκεῖν 1, 6, τ7. σχολὴν ἄγειν 
ἀπό τινος, 6586 ἸΠΙΒόσατα ὃ. ΤῸ] ΟἸΓ8, 
ϑγη. ἀπολυθῆναί τινος οἱ ἀπαλλάτ- 
τεσθαι 8, 3, 47. σχολὴν διδόναι 
Ἦδονρύσσξαιν ἸΙοστη σομοθαθΥ6 
ΠΟΠΒΕΪ]ΓΔΠΑΙ 4, 2, 22. σχολῇ πορεύ- 
εσθαι, Ἰοῃΐα. Ἰίδι' [ΔσΕΥ6 4, 2, ᾧ. 
σχολῇ ὑπακούειν, Ἰδηΐ6, ΠΟΠ ΡΙΟΙΗΐθ, 
Δυιβου ΑΓ 8, 4, 9. 

σώζειν, Β5ΕΥΝΆΓΘ, ΟΡὈ. ἀπολέσαι, ἢ: 1, 
42. σώζεσθαι, ορρ. ἀποθνήσκειν 2, 

3» 51. πρὸς, 56] νυ ΡΟΥν ΘΗ Ἰἢ 5; 
4,16. σέσωσμαι 5. 4:11. 

σωμασκεῖν, ΟΟΥ̓́ΡΙΙΒ ΘΧΕΙΘΘΙΘ 1, ὅ, Τῆ. 
2.1. 20. 

σώματα, ᾿ΟΓΤΏΪΠ6Β 7, 55 73- ἈΠηοὗ. 
σώρευμα, δοθοῦν 7.1, 32. 
σῶς, 58 |ντ15, ᾿ΠΟΟΠΠΉ]8. 

ΔηηΟΐ. 4» 5: 2. 

τερος ύ, 23, 4 
σωτὴρ, ΒοΥναῖογ, Ζεὺς 7.1, 10. 
σωτηρία, 58111ι5 οὐ ἸΠΟΟ]τΙΪΐα5. 3, 2. 

δά πα. 11}: 
σωφρονεῖν, ΒΆΡΕΙ 1, 6, 26. 3, 2, 12. 

5» 3. 434. πρός τινα, ῬΦΟΘΙΏ 861"- 
ΨΔΥΘ, ΠΟῚ (Θῇς6 16 2, 2, 4: ΟΡ. 
ὑβρίζειν 8,1, 30. 

σωφρονίζειν, οἴσογα αὖ 4185 βαρϊδΐ, 
3,1, 22. ἠῖπο ἴῃ οἴποϊο 8] τι θη 
ΠΟΙ ΏΘΓΘ π6 αἀεοἤοϊαί 2,1, 27. δέ 
Δα 6 ΠῚ ροοοδηΐθπῃ δα οἰποίττη Γγα- 
αἰρογα 3, 1,910, 20. 8, 6, τό. 

σωφρόνως. Υ. σώφρων. 
σωφροσύνη, εν (ἴο. Τιιδο. 3, 8. αοῥηϊέ, 

65: ἴτυιρα]!ῖαβ : οὐγι5 65 ἠχοίτι5 αἸηνῖ 
αρροίθη δ γόσοΥ εἰ δϑάαγο, βοηῖρογ- 
γι αανογδαπίοην ἰἰδιαϊϊηνὶ, πηιοάογα- 
ἑαηιν ἤν ΟἸἷ Υ6 56ΥΌΩΥΘ ΘΟΉ δ  αΉ ἐϊοη, 
Ι. 2. δ. 2, 15 16. τὴ. δὗπο δὲ ΟὨϊΙ- 
ΠΘηΐζ8, ἸΠΠΟσΘηΪα ὁ, 1, 47. τηο- 
αἀδϑῦα οὖ ρυπαρθηϊα 5, 3, 59. 7» 5» 
6. οαϑί45 οἵ ρα αιοιῦα 1, 2, 9. 7 
8,12. τηοαογαίϊο, πᾶ 415 588 Ρο- 
[θηἴ16 πο Αρτύαγ δα 1] ΑἸ 6 τη οἵ 
ΟΠ Θ]ΙΔΊὴ ὃ, 1. 320; 4:14. σω- 
φροσύνην μηχανᾶσθαί τινι, Δ]Ἰου] 15 
σαρΡΙαΙαΐῖθ8 ΘΟθτοθΓο 2, 29 14. 

σώφρων, 88ΡΊ6η8, 41] τϑίϊομθ ἄτιοθ 
αὐπαγ, οαρ᾿αἸ αἴθβ ΔΏ1Π}1 σοογοαΐ 2. 
1} 

σοῦ 4 2. 
σα ἢ: 4.13. σαω- 
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1,16. λῆηο ορρῃ. ὑβριστὴς 3, 1. 21. 
(Ἰοῦο Δι Ἰθὴ5 4,1, 6. (αὶ ἃ 16 ὕΓρὶ 
ΑΟΒΟ Πού 8, 1,21. 1)6 ἄτοθ, χαὶ 4111- 
σοηΐογ, οαμῦθ, ΠΟῚ ἰθηθῖθ οὐ οα- 

Ρ᾽ἀθ, οχθγοϊαιη απο ρ, 4, 44. 
ῬΥπάθηΒ. οὐ αἸ]ΠΠσθηβ, ἀφ 60, ψιιὶ 
πουϊέ, εὐδὲ δια Οὐμδῳιθ ργϊηοὶρὶδ δὲΐ 
ἀοηιιιδ ἴῃ εγϑο, ὃ, 5,13. σωφρόνως, 
τηοαδβύθ, 56 ΒαροΡῖα, ἸΏΒΟ]ΘΗΓἃ 
οὖ ὁοῃίθχηίξι Δ᾽ΙΟΥ τη ὃ, 4, 14. ζθιη- 
Ῥθγδηΐθυ, ΟΡ. ἀπλήστως, 4,1, 15. 

τακτικὸς, ΔΟΙΘΙ ἸΠΒύΓ 6 η 626. ραυ15. 8, 
5» 15. τακτικοὶ ἀριθμοὶ, ΟΥ̓Π]Π6Β 

ὉΟΙΘῚ 3, 3,11. τὰ τακτικὰ, Υῖϊο 1ῃ- 
ΒΓΛΘΠΙ ΘΧΘΓΟΙΓΆΒ 1, 6, 14, 22. 

Τακτὸς, Ἰτι55118 ὃ, 2,2 28. 

τάλαντον, εἰ τα 3:1... 36. 2. 
(6 ῬοηάοΓθ ό, 1, 54. 

τάλας, ΓΏΪΒΘΙ 4, 6, 5. 
ταμίας χρημάτων, αυςθϑῖοῦ 4. 5. 40. 

ταμιεύεσθαι αἸΒΡΘΉΒΑΓΘ 3» ἃ, 47. 4:1, 

18. 
ταξίαρχος, ΟΘὨζαΥ]ο, αἰ ρῥγϑοοδί τῇ 

τάξει 2,1, 18, 22, Θἴς. 5ῖν6 ρϑαϊ τ ὴ 
ΒΙΥ6 δαί 8,1, 1Ο. 

τάξις, ΘΟ ΓαΤΙα, 56. σοη ἔην, ροι65 2, 
Ι, 25 66. τάξις ἱππέων, σδηζατα 
δον τη ἃ Θααα ᾿. 4. 5 ΒΔ ΤΩΣ 
22. εἰς. τάξις τῶν καμήλων 7:11..}22. 
2) 80168, ΟΥ̓ τη] πχ ᾿πβίγοῦαϑ : 
πότων ποιεῖν, ΘΟ ἸΠΒΓΓΌΘΡΘ ΠῚ 

5. ἐν τάξει περιστῆναι, ἸΠΒΙΓΟΙΟΒ 

Οἰνουπη Δ Οαδίγα 4, 2. 22. τῶν ἐν 
τῇ τάξει ὄντων 5, 2, 1. καθιστάναι 
ἐν τάξει μεθ᾽ ἑαυτοῦ, γι} 6 16. ΘΘΟΙΠΠῚ 
᾿ηδίγαοοβ ΘΟ Βἰβίθι Β, 251. τάξιν 
διαφυλάττειν, ΟΥ̓ΔΙΠ ΘΠ ἀρ ηΐου 
ΒΟΙΤΘ ΓΘ Εν 2; 45. σὺν τάξει ἀκολου- 
θοῦντες 6,1, 52. ἐκ τῆς τάξεως κι- 
νεῖσθαι, Θ Ἰοθο 86 ΠΠΟΨΘΓΘ 7, 2, 4. 
ἐν τάξει κρέ δεν Ἰηβίτιιοίο 8 ΘΔΡΘΓΘ 
ΒΟΙΠΏΙΠῚ ὃ, 5, 12. ἐν τάξει σκη- 
νοῦν ὃ, 3, 34. τάξις ἐν τῇ ἐξελάσει, 
ΟΥΔῸ Ροπηρθθ 8, 4, 6. τάξις τῶν 
ὅλων, ΟΥΟ οἵ ΘΟΙΠρΡαρ65 ΤῊΝ ὉΠῚ- 
ΜΘΙΒῚ, 8. 7. 22. 

ταπεινὸς, Δ] Θοὕτι5, ν1}18, Πππτη1}18, βίος 
3; 3» 52. σχῆμα ταπεινὸν ἢ, 1, 4. 
οὕτω ταπεινὸς ΤΣ Ἴι ΒΕ ΘΒΕΙΣ ἢ. ἢ» 
ύο. ταπεινῶς ἢ, Ὁ, 8 ̓ 

ταράττειν, ἴὰτθαγ6 2,9 1, 27. 5» 2» 17. 

(αὐ. ταράξονται ὁ. τ, 42. 
ταραχὴ, ἡ, ὕαινα 5, 3,» 55. δῦ τάραχος, 

Ὁ: 5. 1ο 32. 
ταραχώδης, 411 ἔδο1]6 (τ αν 2, 2, 

206. 
τάττειν, ΟΥ̓ ΠΙΏΔΓΟ, ΟΟἸ]ο αν, εἰς μάχην 

στρατιὰν Ι, ύ, 4 43..2 ΘΝ 22 Ὡς οὗπερ 

ἔταξεν αὐτοὺς ἑστηκύτες ΡΠ 

ΙΝΌΙΧ σα ΟΥ 5 

τάττομεν αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς μένοντας 
2,1, 0. ἐπὶ τοῦτο 19 4 21: 5» 4: 3. 

πρὸς τοῦτο 5, 4, 7. ἐπ᾽ αὐτῷ, ροϑί 2, 
2, 6. τινὶ, ἸΠΊΡΘΡΑΙΘ 1, 5, 5. ὅ, 3, 1: 
οὕτω ταττομένων 5» 3» 50. τὸ ταττό- 
μενον 2. 2.10. τὰ τεταγμένα ποιεῖν, 

ἸορΊ 5 οἵ 150 {π||15 ΡαΌ]1Ο6 ΤΘΟΘΡΙΙΒ 
ΡῬΆΓΘΓΘΊΙ, 2, 5; 3; 18, λαμβάνειν τὰ 
τεταγμένα, ἃ Οἰν!ἴαΐθ ΔΟΟΙΡΘΙΘ Τη0- 
ἀτῃ Δα] ηϊβίγα πα ΓῸ]Ρ. 1,3, 18. ὁ 
ταττόμενος πορεύεσθαι, ουΐ ἸΠΏΡΟΥἃ- 
[1 οὐδῦ 1{6Γ 4, 5» 11. αἱ τεταγμέναι 
ἡμέραι, 165 βίαίυι!, ΒΟΙ]ΘΙΏΠ6Β 1, 2, 
4. ἡ ταχθεῖσα ἕδρα ὃ, 4; 5. οἷς ἐτέ- 
Τακτὸ 5, 8, 38, τάττειν εἰς μάχην 
στρατιὰν, “ἀρ θα. ἸηΒΌιο τα δὰ 
ΡῬΓΟΙΙ ΠῚ 1, 6, 42. ἑαυτὸν ἐπί τινα, 
1Ὲ 86ῖθ βίαν σοηΐγα 8]. 2,1, 9. τα- 
χθῶμεν ὡς κάλλιστα 4: 5: 22. 

τάφρος, ἴοββα 2, 2, 26, 64. 
τάχα, ἴογία8868 5, 4» 35- ΠΊΟΧ 3. 3, 66. 

τάχιστα. γ. Ταχύς. 

ταχυεργία, οΘ]οΥαθ ἴῃ τ6 ρουΠοιθηα 
ΠΣ ΕΠπῸ: 

ταχύνειν, ἈΟΟΘΙΘΓΆΓΘ, ΓΘΙῚ ΟΌΓΘΙΕ 66]16- 
ΤΊ ΘΙ 8. 5. Τας 

ταχὺς, ΠΘἸΘΥ, ῬΓΟΠΊΐ5, 2, 1, 31. ἢν 
θᾶττον, ΟΝ Ρεϊτηυπη 3.) 8558. 
ΘΔ 6 ΒΙ6 1. ὅταν τάχιστα 4. 188. 
Υ. ᾿Επεὶ, ᾿Επειδὰν, ᾿Επειδή. 

τε αδίευ γϑρϑίϊξαμη 2, 3, 86. 
τε---(ξοσί τε 6, 1, 20. 

τέγη, τὰ; (668. ΤΣ ΠΣ ΖΩ͂Ν 

τειχίζειν, σαΒίθ6}]0 ΠΉΙΏΪΘ. 3, 2, 21. 
φρούριον, Θχϑύτιιο 16. ΟαΒί6]]Π πῇ 3, 2. 
1. τὰ ἐρύματα, τα] ΠἸΟΠ ΘΒ ΘΧΒΙΓΘΓΒ 
3. 1, το. Μαα. τειχιεῖσθαι ύ, 1, 
10. 

τεῖχος, ΘΒ Γ6]] τη, Ἰοοιι5 τητιηϊζτι8 4, ύ, 
2. 6, ὃ, 9. εἴς, τὰ τείχη, τ 8 τηϊι- 
δὰ Β, 4, 327. ὙΠΟ ἢ»). 4; 5. 
ῬΟΙ]αχ 9. 7: Ξενοφῶν δὲ καὶ τεῖχος 
οὐ τὸν “περίβολον ἔφη μόνον, ἀλλὰ 
καὶ τὸ ὑπὸ τῷ περιβόλῳ πᾶν. 

τεκμαίρεσθαι, ἀρ ϑ τ ΘΟ]]ΠρΘΓΘ. 6Χ 
ὉΠ] Ὸα ΓΘ 1, 3, 5- 7. 5» 62. ὀφθαλ- 
μοῖς, ὉΟ 15 ΘΧΡΙΟΥΔΠαΟ ΡῬΓΟΒΡΙΟΘΙ 
2.5. 2 

τέκνα, 11} 6], διδόναι καὶ λαμβάνειν, 7, 
4..5. 8ι)5.4, 1, 1: 

τέκτων, [ΘΙ ΠΙΡΏΔΥΙΙΙΒ 3, 2.11. [ηϊϊ- 
ΥΆΥΪΒ 0,1, 20. 

τελεῖν, ΠΡΟ ΠαοΓο 6, 2, 9. πολλὰ εἴς 
τι, ΤηᾶρηΟ5. [ΙΔΟΘΥῸ ΒΕΠη 5. 1ἢ 8,1, 
12. δΔατηϊ]ϑύγα 8, ρου σου 8, 6, 2, 
ἘΠῚ Πιῦ. τελῶ. Ῥαβδ, 8. ΤΠ ΟΣ 

τέλειος ἀνὴρ, ααἱ δὰ νἱυήϊου: ἘΟΡΑΝΝ 
δοίαίθιη 1, 2; 4. 12,12. 8. "Ὁ Α 

τελεστήρια, 58οῖαὰ μοδβί, χϑιὴ [Ο]ἸΔΟἸῦο 
{γα πδδοία πη ὃ, 7, 2. 

τροχοῖς 



ΙΝΌῸΧ απ σῦϑ. 

τελευταῖοι, ΡΟΒΕΓΘΠΙΙ 0, 4, 25. τελευ- 
ταῖον, ΡΟΒίγθιηο ὃ, 7, 28. 

τελευτᾶν, ἸΔΟΥ͂ 3, 3» 3. 4» 6. 7. τοῦ 
βίου 8, ἢ. 17. τελευτῶν, οἱ τελευ- 
τῶσαι, ἰἀπθ πη, Δ ΘΧΟΓΘΙΜΠΓΙΗ 1, 4; 
0. ὅδ. τὸ. 

τελέως ἀγαθὸς ἀνὴρ, ΥἹΓ ΟΡ(τητι8, ΟΤ- 
Ὠἶθτι8 ΠυιπΊΘ τ] ἈΒΟ] αὔτ 2, 3, 28. 
τελέως μέγα φρονεῖν 8, ἢ, 7. 

τέλος, τητιητι8. ΡΟ Ὀ]]Ο τη, εξ αἷθ ἐηιρογῖο 
ηυϊέαγὶ ἐν τέλει γενέσθαι, ἸτηροΥατη 
ΒΒΟΘΡΙΒΒΘ 1, 6, 15. εἰς τέλος κατα- 
στῆναι, Ἰά. 1, 5; 7. τὰ τέλη, τηδρὶ- 
βύγαίτιβ, δ.}1). οἱ γεραίτεροι καὶ αἱ ἀρ- 
χαὶ, 8, 5, 27. τέλος ἀγαθὸν, ἴ6]1χ 
ΤΘΙΆΙΩ ΟΧΙδι15. 2, 2, 20. τὸ τέλος τῆς 
σκηνῆς ἐποιήσαντο 2, 3, 24. τέλος 
εἶχεν ἡ θυσία 3, 3, 34. ἔχει τὸ κάλ- 
λιστον τέλος Ἴ: 3: 11. τέλος, ἰδη- 
δεν το 9} 14: 2..1; ἀδ. 66... [πη 
τη 6618 ΟΥΔΙΟΠΘ 5» 2, 7. τέλος δὲ, 1, 
πα Ἰ Β.Ὁ 2: 8.}Ε. τέλος δὴν α: 6, 
14. 

τέμενος Ἰοσι5 5110 6118}}5 δχίσα αὐ θιη 
Ἃ118 σοηβθογαΐιβ, μδὲ Οὐγγιιδ βαογα 
ἰδοὺ ΒΡ 5). δου τ, 24: 

τέρμα, τηθῖδ 8, 3, 25. 
τεταρταῖος, αυδτΐο (16 5, 3,1. 
τετράποδα, τὰ, αυδαγιιροαθβ 6, 2, 25. 
τετράρρυμον ἅρμα, οαττιιβ απδίπου ἴ6- 

ΤΩΟΘΠῸΠ 6,1, 51, ΒΖ: 4; 2. 
τέχναι, αἷ6 αγίλθιιδ εἰ δογαζλθιις 5, 3, 47. 

6, 2, 37. πηγαὶ τῶν καλῶν ἢ; 2; 12. 
1.4. τέχνασμα ὃ, 3.1. 

τεχνᾶσθαι, ἈΌΥΙΟΔΙΊ ὅ, 2, 5. Ρ488. 8, 
603 28. 

τεχνῖται, οἵ περὶ τοὺς θεοὺς, ἀἸσπηΓΌΣ 
ΤΩΔΟῚ Ἰη ογρυθίθβ (ἐξηγηταὶ) τΕ]1ρ1ο- 
ΠΠεῚη 8. 4: ΤΊ: 

τέως μὲν, ὈΥΪΠητιτη απ] ΘΠ} 5, 3, 17. 
τηλικοῦτος, 64] οδὖ δ φοίαϊθ 1, 2, 11. 
ἴδ σΥΔ Πα ]5 4. 6, Ρ. 

τήμερον, ΠΟΘ] 7,1, 1Ο, 
τηνικαῦτα, ΤΩ 1, 2, 13. 7:1. 9. 
τιάρα, [ἰᾶγᾶ 3,1, 128. ὀρθὴ 8, 3, 12. 

δηηοΐ. 
τιθέναι εὐδαίμονα, ὈδαγΘ, Ὀοαΐαπι 6ΠΠ- 

ΠΘΙ6 4, 6, 3. τίθεσθαι τὴν ψῆφον, 
ΒΘη ΘΗ ΔΙ [ὈΥΓΘ 1, 2, 17. εὖ τὰ 
ὅπλα, ΔΥΠηἃ ΘΧΡΘΟΪΓΘ, ἴῃ ΡῬΙΌΙΩρίῃι 
ΒΆΡΕΥΘ 4, 5; 8. πρὸς τὸ ἡμέτερον 
συμφέρον, ὁχ τι ΠοΒίγΟ Δαπηηῖ- 
ΒΊΓΑΓΘ 3, 2, 30. τινὰ πιστὸν ἑαυτῷ, 
510] Δ] πιθ τ Πα 6]θτὴ γθάάθγο 8, 7,19. 
εἰ νόμος τεθείη, 5] Ἰοχ ῬΟΠΕΓΘΙΌΥ 5, 
1210. 

τιθηνεῖσθαι, τχογτα Ἡιϊίγιοῖὶβ Ὀ]ΔΠ ΔΙῚ 
Π]1δ ὃ, 5,10. 

τίκτειν, ῬΆΥΘΙΘ. πῦρ τέξεται, ἐχοΙία 
ἸΠΟΘΠαΙ τὴ 7. 5. 22. 

δ1 

τιμᾶν, ῬΥΘΟΙΠΪ1Β ΟΥ̓ΠΔΥΘῚ,ύ, 20. 2, 4,9. 
ΔΥΊΨΙΙ; 2, 28; 3,6. Ὀεποῆς!}]8 ΟΥ- 
ΠΑΓΘ ὕ, 4,9. ΠΟΠΟΙΌΠΙ ὨΔΌΘΙΘ 1, 2; 
12; 3; 7- μάλιστα τιμᾶν, Ρ] ἈΓῺ] 
[ἌΘΟΥΘῚΙ, 3, 8, τιμᾶν καὶ κοσμεῖν, 
ΒΟΠΟΥ 18 ΟΥ̓ΠΆΥΘ 1, 3. 3- τιμᾶσθαι 
μείζονος, Ρ]}18. ΦΘΒΌΓΩΔΓΘ 2, 1, 18. 
τινὰ, ὨΟΠΟΥΙΘΠ οὗ διιοζογαΐθγη Π0Ὲ- 

ΟἸΠατο αἰϊουὶ 8, 7, 15. οἱ τετιμημένοι; 
ΡΓΟΘΘΙΕΒ 8, 3, 9. τιμήσεται, ὨΟΠΟ- 
τα διϊν; 8.,.7518: 

τιμὴ, Ῥτδοιηϊαπι 2,1, 22; 2» 18. 16 
ΠΠΠ616, τιμὴν ἔχων προσάγειν 1, 3; 
8. ἐκβάλλειν τινὰ τῆς τιμῆς, ἀ6]]Π6Υ6 
ΔΙ ΘπῚ 46 ΤΩΌΠΘΙΘ 1, 3. 9. τιμὴν 
νομίζειν τι, 5101 ἄἀπσεγθ ΒΟΠΟΥΪ 1, 6, 
τ: 

τίμιος, ὨοπΟΡαΐτι8 ὃ, 4. 1Ο. δ᾽. 
τιμωρεῖν τινι, Ὁ]οἶδο1 ᾿Π] ΤΑ. Δ]1ΟᾺ] 

ΠΠ]αΐδιη 5, 2, 8. τινί τινος, 4» ύ, 8. 
τιμωρεῖσθαί τινα, ῬυμπίτοΙ, 2,6: 4. 
θὲ 8,...3» 80. 7. Β» 7}. ἑαυτὸν 3» 18 

τιμωρίας τινὸς τυγχάνειν τῷ παιδὶ, 
Ὁ]οϊβοὶ αποάδμῃ τηοᾶο οθάθιῃ ΗΠ} 
4: 6, . τὰς τιμωρίας ποιεῖσθαι 3,1, 
ἘΠ ὶ 

τιμωρός τινος, αὶ Ὁ]οἸΒοϊ 1 ἸΏ] ΤΊΔΤᾺ 
αἰ τοι  π αῖν 4. 16 5, ιν  οϑ»:Π: 

τίνειν ποινὰς, ἸθΕΙΘ ῬΡΟΠΔ5 ὗ, 1; 11. 
τίσασθαι, υἱοϊδοῖ 1, 6,11. 

τὶς, σὰπὶ δἀ]εοῦν]5, πολύν τινα χρόνον 
1, 4. 27. ὀλίγοι τινὲς 59 4, 25- μι- 
κρός τις τ,6, 14. 4:2:14. ποῖός τις 
2; 2,10. ὁποῖός τις 3,15. πολλή 
τις 5, 2, 27. μεγάλην τινὰ χάριν 6, 
4: ἢ. πᾶς τις ἄνθρωπος Ἶ- 2: 21. ἤ 
τις ἢ οὐδεὶς Ἴ, 5. 45. ποιεῖν τι 3, 3; 
12. τὶ λέγειν, τοοΐί6, ῬΓΟΌΔΌΙΠΘΥ 
ἀϊσοθ 1, 4, 209. 2, 4.16. Μή τι, 
ΏᾺ]11Ο τηοᾶο, π6 1110 τηοᾶο 2. 4. 27. 
28. 2,1, 328. οὐδέν τι, ῬΥΟΥΒῸΒ ΠΟῊ 
8, 2, 5. τις οὔπὴ ἱπηρεγαῦ. 3, 3» 61. 
ἀὐπβδυτώῃ 20. ἢ. θα Ἐ οοδολὶο 
δοηιίέιν ρίμγαϊἑδ, τ, 2, 2. 3, 3» Ό- 

,7»,4. 8: ὃ, 2, 4: ὃ, 4. 
γάρ; αὐυἱᾶ Θηϊμὴ 1, 6, 12. 5» 29 27- 
ΕΘ, τοῦ τὸ δέ στε" ,:: 27...5..Ὁ:. 12: 
2,. 18. τί δέ; οὐ γὰρ 4: 2- 12. τί 
μήν; αὐυϊάηϊὴ 2, 1, 9. τί οὖν; 3, 2, 
18. 5. 3» 22. ηπϊα τυ] κ᾽ 8, 3, 46. 
τὸ οὖν, οὐ ιεῖ ἢ 8) ἤ 80: 

τλῆναι, ΒΒΟΠΟΥΘ 2. 1, 2. 
τοὶ, δηθ, ΟἸΠΠΙΠΟ, τ. 55. 15... 3. 2; 

51. 5, 4, 38. οὔτοι, Ἡ0110 πηο6ο ὃ, 
83; 42. ἐγώ τοι, θαυ] 6 πὶ 5. 2. 223. 
τοιγαροῦν, ΄Πυδ16 8, 1, 39: ὃ, 7. 
τοίνυν, ἸΟΊΓΥ 1,1, 2, Θἴο. 

τοιόσδε, [4115. ἐν τῷ τοιῷδε 3, 3, 35. 
τοιοῦτος, (8115, τοιοῦτος οἷος ἢ, 5» 84. 

ταῦτα καὶ τοιαῦτα, ἴι866 οὗ 8118 Πιι]1185- 
112 

- ε 
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το] 8, 2, 26. εἰ μὴ ταῦτα, ἀλλὰ 
τοιαῦτα, δῖ ΠΟῊ ἤδθο 1ρ88, (οἴ 58ὶ- 
ΤΠ ΠΒῚ Εν 59 52: 

τόκος, ἴΘ Θ5, ἀ6 {ταοῦ, “ΘΙ ΔΡῸΙ 
γα α!Ὁ ρυϑοῦου Βοηθη δοσθρίαπηι 8, 2, 
8. 

τοξεύειν, ΒαρΊ [ΑΥ]1. θηρίον 1, 2, Το. 
τοξεύειν ἢ ἀκοντίζειν εἰς 53, 5, 66. 

τόξευμα. ἐντὸς τοξεύματος γίνεσθαι, Ἰῃ- 
{τ {6]1 Ἰασύπιτη ΡΓΟΡΎΘΒΒΊΩ 65861, 4, 
22. εἰς τόξευμα ἀφικέσθαι, δῖα. 

τοξικὸς, ΒασΊ 8] ρΘΓΙΓ5 6, 2, 4. 
τοσαυτάκις, ἰοί]685 ὃ, ὃ, 12. 
τοσοῦτος, [ΔῈ 1]}018 6. 5,22. τοσοῦτον, 
ἰδ 7.1, 2. τοσούτῳ δηΐθ6 νΕ] 
Ροβί ὅσῳ 5. 2, 34; 3, 385: 5.25; 
Ὁ 2 τον, Ρτὸ οὐνη τόσῳ γε] τόσῳ 
δὲ, 6, 26. 7, 5, 6 

τότε μὲν---τότε δὲ, τη060 ---Π060 7.1, 
10. 

τραγικὴ σκηνὴ 6,1, 54. 
τράπεζα, ΤηθΏ88 8, 2, 2, 4. σὺν τρα- 

πέζῃ ζῆν, νἱοῖα πὶ 7» 2, 26. 
τραχύτης, ἈΒΡΘΙΙΆΒ, τῆς χώρας, 5. 7. 
τρέπειν, νογίθυθ. τίνος ἕνεκα σε ἔτρεψεν 

ὥστε ὃ, 4, 1ο. εἰς δὲ τρέψας ἅπαντα 
εὐταθευιυταν 55 5» 28. τρέπεσθαι, ἴῃ 
ἔαρδτῃ, ΘΟΠΊΡΘΙ]ΘΙ6 2, 5, 18. 4.1, 11; 
3, 5. εἰς φυγὴν 5. 4- 7. τδὲ ἐ ἐτράπησαν 
(41. ἐτράποντο) σΔΡΘΓΘ [ἀρσδιη. ἐτρά- 
ποντὸ ἀπὸ τῶν κεφαλῶν 3, 3, 66. ποῖ 
τράποιτο 3»1,.4. τρέπεσθαι, ἀθνου 
8, 5. 17. ἐπὶ ἕν ἔργον, τπὶ8 γοὶ 
Εὐὔμδἰὸ ἀδαιϊζιιπη 6558 2,1, 21. ἐπὶ 
ῥᾳδιουργίαν ΠΡ ΒΟ. 74: 

τρέφειν γυναῖκα τὴν θυγατέρα τινὶ, 
Θά ποαῖθ Π]Ιατὰ 8]16 πὶ οοπ͵πρθιῃ δι- 
τ] ΆΙη 4, 6, 9θ. τρέφεσθαι, 8111, 4, 
5. 2.1, 21. ἐν χλιδῇ 4: 5» 54. ὅθε: 
ψόμεθα ἐκ τῆς πολεμίας 2, 2, τό. 
ὁπόσοι ἱκανοὶ ἄλλων ἐργαζομένων 
τρέφεσθαι 8,1, τό; 2, 5. 

τρίβος, ἰτἱνταπη 4. 5. 15. Ποοψοῖι. ὁδὸς, 
ἀτραπός. 

τρίτην ἡμέραν, πυιαϊ8 ἰΘυ8 0, 9, 
ΤΙ. 

τριώρυγος, ΠῚ Ὁ] ΠΔΙ ΠῚ (6,1, 52. 
τρόπος, ἸΠΡΘΗ]ΠΠΊ, ΠΠΟΙῸΒ 2, 2, 11, τύ. 

5» 2; 27. διὰ τὸν τρόπον, ΟὉ ΠΙΟΙΘΒ 
ἴδ 1165, ΟΙασαηΐοβ οὖ 8Δη1801168 3,2, 5. 

τροφὸς, ἢ, ἩΟΪΥΙΧ 7, 3, 128. 
τροχάζων, οἸϊαΐο στϑδαῖι 2, 

Ἀπαῦ. 7, 3, 46. 
τυγχάνειν τῶν ἀξίων, δῖα. ΘΟΠΒΘΟΕΪ 

ΡΙΘΘΙΏΪὰ 2, 2: 21. τινὸς, Δ[ΠΠΡΘΓΘ 
Δ] θη ἴ6]0, ΠΟ ΔΌΘΥΓΑΓΘ οί 80 
8] 00 2,.,.8. 18. ἡδν  Ὅη 14:1 ὃ; 55 20. 
παρά τινος, σΟηΒΘαα Ὁ ΔΙ] Ὁ, 
10. 2, 3, ὃ. τυγχάνω ὧν, ἴογίΘ 5.1Π|, 
ΟΟΒ ΔΒ 2;.2. 11. δ.1, 2: “πά- 

4... δα 

ΙΝΕΧ απ ΟΌξ. 

ρὼν, ἴοτύο δαἀϑιιη 4,1, 22. βουλό- 
μενος, ΜΟΪ]Ο 2 2, 4, 32. 

τύπτειν εἰς τὸν ὦμον, [ΕΥΓ6 ΠΙΠΘΥΤΙΠΩ 
5. 4: 5. 

τύρβη, ἴαγθα, Βύγθρ᾽ πι8 Ἰποο Ἰζι15,0Ρ. 
εὐκοσμία, 1, 2. 8. 

τύρσις, ΓΥΤΙΒ 1: 8» 10Ο. 

τυφλὰ, τὰ, τοῦ σώματος, ἐδδθοθ8 Ραγΐαβ 
,ΘΟΓΡΟΥΊΒ, ἢ. 6. ἸΥρΌΠΩ, 3. 3, 45. 

τύχη, ΟΔἸΔΙΗΪΐ8 8, ἔοτύα πᾶ δάνεγβᾶ, ΒΟΥΒ5 
5,.4,231. ύ, 2, 32. τὴν τύχην ἀνατρέ- 
πεῖν, ἱοΓΟΥΔ πὶ ΘΙΠΠΘΙΘ 4, 2, 25. 
τύχῃ ἀγαθῇ, χαοά [ΕἸ 1χ [Διδύμη α 6 
δῖ: 4, 55 δῖ: 

ὑακινθινοβαφὴς, ΟΟἸ]οΥῚ5. ὨγΔοΙμ Π]ηὶ 6, 
4... 2. 

ὑβρίζειν, 6556 ἸΠ50]Θηΐθη, σοηζαχηθδ- 
Ἰ1056 ὑγδοίαγθ, 0ρρ. σωφρονεῖν, ἢ. 1, 
30. διὰ τὸ ὑβρίσθαι, οὐ δοςερίδπι 
ΠΟΙ Π6]18Π1, 6 60 φινὲ διημοἶμιδ 
“7αοίτιδ ογαΐ, 5, 4, 35. ὑβρίζειν, ἴετο- 
ΕἾΤ, Ἰαβοίν το, αἷδ οριο, ἢ, ἢ» Ὅ2. 
ὑβρισμένη στολὴ, 2. 4; 5. 

ὕβρις, ᾿η]υτῖα σοπίιιηβ]οβα, ἔδυ οΧ 
ΒΌΡΟΥΘΙα οὖ ΔΗΙΠΩΙ ρούα]δη]α οὐΐδ, 
οὔ». σωφροσύνη, 5, 2, 18. ὃ, 4, 14. 

ὑβριστὴς, ἸΏΒΟΪΘΏΒ, ρούμι Π8 8. 2, 1. 21. 
αὁ 60 ιιϊ αἰξογίμις μώογθην ἐθηΐαΐ 6, 
1, 45. ἵππος, Θ4π|8 [ΘΓΟΟΙΘΗΒ, φιΐ 
77ῶω ἰαξοϊοϊα πιογαοὲ, οαἰοϊγαξ, 56550- 
γϑην Θῳσιέ οἰο. ἢ. 5, 62. 8, 5, 62. 
ὑβριστότερος 5, 5.» 41. 

ὑβριστικὸς, ροίμ]αη58, ΘΟΠΓΙΠΊΘ]ΙΟΒΙΙΒ 
δ; 1: 80: 

ὑβριστικῶς, μοί ]δηΐον, ΟΘΟΠ τι Π]6]10568 
8:.1..323.- 

ὑγιεινὸς, 58] ΌΥ]5, αἱ ἴοοο 1, 6, τό. 6, 
τ: 28: 

ὑδροποσία, Δαθδ6 ΡΟΙΟ 1, 5. 12. ὑδρο- 
ποτεῖν, Δα ΌΔΓΩ ὈΙ ΘΓ 6, 2, 26. 

ὑϊκὸς, ῬΟΙΟΙΠΏΠΒ 5. 2; 17. 
ὑμνεῖν τοὺς θεοὺς, ΠΥΠΊΠΪΒ ΟΘΙΘΌΓΑΓΙΘ 

46ο5.:8, τ..22.. 
ὑπάγειν φυγῇ εἰς δυσχωρίαν, ἔαρ 81- 

τητιϊαΐα Ρ6]]ΠΟΘΓΘ 1, ύ, 37. τοὺς πο- 
λεμίους, 3, 2, ὃ. 

ὑπακούειν τινὸς, ῬΔΙΘΓΘ Δ]1ΟὐΪ 4,1, 3. 
τῶν πολεμίων, Ποϑίϊπιπη ἱπη ρου τα 
ΒΆΡΙΙΒ 8,1, 4. διυβου]ίαια 8,1, 18. 
τινὸς, Υα αἰϊψαα ΘΟΙΏΙΠΟΥ ΘΓ ΕΠ Ρᾶ- 
Το πππ 8,1, 20. τινὶ, ΟὈΘΙΓΘ Δ]16] 
8, 7, 16. νοσδηϊ! ΓΘΒΡΟΠαΘΓΘ δι 
ΔΑΨΘΉΪΓΘ 3, 3, 11. 8, 3, 21. ὑπα- 
κούων σχολῇ ὑπήκουσα; τύχῃ 0] 
ΟὈΘαΙνῚ οἀποίδηϊοι οἵ ἑοργθὶ 8, 4, 
9. τοῦτό γε, ἴῃ ᾿ᾶο 168 οοΥΐθ ΡΆΓΘΓΘ 
2, 2, 3. δ 

ὑπανίστασθαι, 5υνρονα ἦ(θ οὐἹ0}}} 2, 4, 
10. 
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ὑπαντᾶν, ΟΟΟΙΠΥΘΙΘ, ΟὈν] τ ΡΥ ΟΟΘΘΓΘ 
ἢ, 22. 5. 3. ἃ: 4.3. 1 8 1 ἢ. 
δ. 8,18 

ὑπαντιάζειν, ΟὈνίατη ργοσθάθεθ Δ]1ου] 
4. 2. 18. 5» 5»9 0. 

ὑπάρχειν, Βαρροίοτθ, δὰ νὰ αν Ριθ βίο, 
Ῥαγδύιμη, 6886 Ι, 5» Βν 6 » 10. 8, 3» 
52. 4, 3, ὃ. ὑπῆρχε τοῖς ἄρχουσι 
θεραπεύεσθαι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, 
πῆς δραούππη ρογοριΘραπῦ ἀπ 6685, 
αΛ ἃ 51118 ΘΟΙ]ΘΓΘΉ ΓΙ 2, 1, 22. ὑπάρ- 
χειν τινὶ, ΓΘΙΙΟύιαη 6886. ἈΓΘΊΓ1Ο 8]1- 
Οὐ]8 4: 5» 31. εἶναι ὑπῆρχε, Β0]6 γί 
6888 ὃ, ὃ, 20. ἱκανὸν εἶναι ὑπάρχον 
1,06, 5. ἅτε καὶ τῆς φύσεως ὑπαρ- 
χούσης, απ1ὰ [8115 ογαῦ 8}0 ᾿ρ88 Πᾶ- 
ἴα 6, 4, 4. 

ὕπαρχοι αὐτοῦ, ρΡγϑοίδο.] οὐ. ΠῚ ρ υῖο 
ΒΕΡΊ]ΘΟΙ 7, 4. το. ὃ, 2, 18. 

ὑπείκειν, ΟΘ΄ 6γ 8,1, 223; 8, τό. τινὶ 
θάκων καὶ λόγων, Δ]16] σοάθγα 56]- 
Ια Ῥού]οΥθτη οὗ ῬυΊΟτΘ πα ἸΟαα] 8]1- 
θη ΒΙΠΘΓΟ 8, 7. 10. 

ὑπέκκαυμα ἄσφαλτος, Ὀϊαπηεπ αυοα 
ἴδ 0116 σοποὶριῦ ἸρΏΘΙΩ 7, 5.» 22. 

ὑπεκκομίζεσθαι, βοουτη Βα ΘθΥΘ 2, 
ἅν α5: 

ὑπεκτίθεσθαι, οἴατη οΕΠἴξΥγα 6, 1, 26. 
ὑπεναντίος, ΔΑΥΘΙΒΆΓΙΙΒ 1, 6, 58. 2, 3, 

ο. 
ὑπεξάγειν, 58 ΒΌ ἀοΕΓ6 ἘΝ ὃν. 00. 
ὑπὲρ, οὐπὶ σοηϊῦ. ὑπέρ τινος μάχεσθαι, 

ΡΙῸ 8|1Ι4ὰῸ ραρηδγ6, δα δπὶ ἀδίθη- 
ἀθπάτιτη Θ᾽ ΘΠ πῚ 4... 4. 1 1918. 5,712. 
ὑπὲρ τῶν ττ-- αἰ γε ζείτς ΒΌΡΕΥ 
ΔΗ ΘΤΙΟΥΘΒ ἴ61α τηϊζΐοσα 6, 2, 24. 
ὑπέρ τινος ἀπολογεῖσθαι, ῬΥο δ]ῖαυο 
αἸοού 5. 5» 11. εἰπεῖν, ἐπ 2.1. τ: 
λέγειν, 8]1ου}115 ΤΟ] ργαῦϊα ὨΔΙΎΔΙΘ 2, 
2:11. θαρρεῖν ἢ: 1. Τῇ. ὑπὲρ ἡμῶν 
ὩΟΒίγα οαιϑα 1, 4. 12. ὑπὲρ σοῦ, 

ΠΟΙΏΪΩΘ ἴπο 2, 23» 14. ὑπέρ τινος 
θαρρεῖν, 46 8]1.ὰο 6586 ὈΟΠΟ ΔΏΪΤΏΟ, 
7.1, 17. ΟΥπΠὶ 8δ6οῦ8. ὑπὲρ ἥμισυ, 
Ρδᾶῦΐθ απ] αϊα Ρ] ΓΕΒ 3. 2, 47. 1, 2, 
4. ὑπὲρ ἄνθρωπον φρονεῖν 1, Ἴ: 3. 

ὑπέραισχρος, ν] 46 ΑΘ ουη18 2, 2, 28. 
ὑπερβάλλειν αἴσχει, ν81418. 6886 ἀοίοι- 

ΤΊΘΙῚ 2, 2, 20. ὑπερβάλλεσθαι πλή- 
θει τινὰ, τυ] 6] 6 ΒΌΡΟ ΑΓ 2. 1, 
8, ἀγαθοῖς, ὈΘΠΘίδοϊΘ 60 5, 3, 232. 

ὑπέρδασυς, δαπηοάθτη Ὠἰγβαΐιβ 2, 2. 
28. 

ὑπερεκπλήττεσθαι ἐπί τινι, γΘὨΘἸΙΉΘΗΓΕΥ 
ΔΟΤΏΙΓΘΙῚ Δ] ΘΠ 1, 4. 25. 

ὑπερεμπίμπλασθαι, βιιρτὰ πηοάτιπι 1π|- 
ΡΙΟΙ 1, 6, 17. 

ἔπεη: Τυϑυμεῖν; ΘΠ ΘΠ ΠΟΥ ΟἸΡΘΙΘ 4, 
3, 21. 6. 1, δ. 

ὑπερέχειν τοῦ ὕδατος, ΘΧχδίΔΥΕ ΒΌΡΓΆ 
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δαιδηλ 7, ἢ» 8. τὰ ὑπερέχοντα Ό, 2, 
τῆν 

ὑπερήδεσθαι, γ4116 ἸφοῖΑΙ] 3, 1, 21. 8, 

ὑϑυηθατ' ὑδέλ, 
ὑπερηδέως, 1] ΘὨ ΙΒΒΙΤΊΘ 1, 6, 21. 
ὑπερηφανία τοῦ τρόπου, ἸηϑοϊΘη18 τη0- 

Ῥυπ σ ν 2: 27: 
ὑπερίσχυρον ἔρυμα, 

οδδϑίθ!] τὴ 5, 2, 2. 
ὑπερμέγεθες ἔργον, Υ68 ΒχηΠηδ6. αἸΠΠ- 

Οὐ] 8181, 6, 8. μνῆμα ἢ, 3, 17. 
ὑπερπίνειν, ὨΪΓΑΙΠπῚ ὈΙΌΘΙΘ ὃ, 8, ΤΟ. 
ὑπερτπτληροῦν, ἩΪΓΩΪ.ΠῚ ᾿ΠΊΡ]ΕΓΘ 8, 2, 

22. 
ὑπερφαλαγγεῖν, Ῥτοασιιοία ΡῥμδΙδηρα 

ΘΧΟΘΆΘΓΘ οὗ σοξγοοσο Ποβύμιμη δΟΙΘ Ια 
5 ἄν 2Ο.»  : Τρυῖς 

ὑπερφιλεῖν, νΘΠθΙΠ ΘΠ ΐΘΙ ΔΙΠΊΔΙΘ 1, 45 ύ. 
4.1. 36. 

ὑπερφοβεῖσθαι, νΘ]νΘΠ]ΘὨΐΕΙ ΠΊΘίΠΙΘΓΘ 1, 

ς 4 τ ΄ ς ΄ . 
ὑπερχαίρειν μανθάνοντα ἱππεύειν, Θατι1- 

[Δ Π6] βύπαϊο οὖ θχϑυοϊο νϑθιηθη- 
(θ᾽ (ἀ6]θούδυ! 1, 2» 2. 

ὑπεύδια δῃποΐ. δα 6, 1, τό. 
ὑπέχειν ἑαυτόν τινι, 5688 Δ16. 4110] 7, 

5» 44: 
ὑπήκοός τινος, ἸΠΊΡΘΙΙΟ ἉΠΟυ] 8 88}0- 

ἸΒοῖυΒ 4» 29 1. 8, 6, 5. τινὶ 2, 4; 22. 
ὑπηρετεῖν τινι, στδι βου 8]1Οα] 4, 6, 

6, 8. β5γη. χαρίζεσθαι 5,1, το. 1π|- 
Ραγαία ἔδοεσ 1, ύ, το. τὰ συμφέ- 
ροντα, δοτητπο 8 ΔΠΙΟυἾτ18 ΒΟΥΊΓΘΙ, 
ό, 39. καλῶς τινί τι, ἩΔΥ ΔΙ ΟΡ6- 
γΥΆΤῺ ΘΡΤΘρΡΊΔΙΩ ἴῃ 16 δἰίααδᾶ ύ, 2, 2. 
μισθοῦ τινι, τηρτοθαα 56 Ἰοσᾶγθ 8]}- 
οἂἱϊ 6, 2, 37. τῷ τυχεῖν ἃ ἐβούλετο, 
ΘΟ ΒΘααὶ αποα νο]θραΐ 6, 1, 32. 

ὑπηρέτης, ΔΡΡΑΙΊΟΥ 2, 4. 4 6ἴο. (6 60 
4αϊ Θχϑιοιῦα! σοτϊημηθδίμση ῥυϑοθϑί 
2, 1, 21,31. 4. 5» 39. (δ Δρρα1]- 
ΤΟΥ͂Θ ΡΘΥΔίοΟΥΒ, 6] ἃγοθῖ ἃ 00η- 
ΟἸΟΤΠΘ. 608, 4008 Ἰῃΐθγθ586 ποη, [ὰ5 
οϑὺ 6, 2, 15. οἱ περὶ αὐτὸν ἀεὶ ὄντες 
ἱππεῖς αἰϊοϊμαίμι ὑ ὑπηρέται 6, 3, 14. 

ὑπηρετικὰ ὅπλα, ΔΙΤηἃ ταθΓο ΠΑ ]ΟΥΤΙΠῚ 
ΤΩ] τη 2.1, 18. 

ὑπνομαχεῖν, ΟὙΤΩ ΒΟΙΠΠΟ ΡΠΡΊΉΔΓΒ 2,4, 
26. 

ὑπὸ, οὑπὶ σοηϊῦ. οἰσηβοαΐ ἃ: ὑπό τι- 
νος τιτρώσκεσθαι, 80 Δ]Ια 0 να]π6- 
ΤᾺΓΙΙ 2.1, 18. ἀναγκάζεσθαι 2, 3, το.- 
ἀπόλλυσθαι, ΔῸ αἴϊαιιο ΘνΟΡ11,0. 45. 
79.1.41. ἡ ὑπὸ πάντων τιμὴ. ΠΟΠΟΥ ἃ} 
ΟΥΩΠἾθι15 (6]δίιι5 2, 2; 2. αἷθ οαιίδα: 
ὑπὸ κάλλους, ΟὟ ρυ]ο τι πἀ!ηθιὰ 8, 
ἢ. 22. ὑπὸ τοῦ ἐκπεπλῆχθαι, Ὀγὸ 
ΒπροΙ5 ΟὉ δι ηππὶ τηδ]υη 7, 5; 21. 
ἐἡ ἡδονῆς ὃ. 3.42. ὑπὸ τῆς ἡδονῆς 
1, 4, 15. δἰ ὑπὸ τῆς χαρμονῆς, ΡτΓΘ 

ΤΩΙ 1{Ἰ55ΙΠΔ ΤΩ 
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βαυαϊο 1, 4, 22. ὑπὸ λύπης, ΡΓΩ 
{γἸΒΌ 18 6, 1, 35- ὑπὸ μεγέθους, ΟὉ 
τηδρ  Ἰ ΠΘΙη, 801. ΤΟΥΥΟΥ 5. 5. 2. 
44. ὑπὸ τοῦ φόβου προαποθνή- 
σκειν, τηθῦτι ΤΠ Δ]ΟΤῚΒ. ΒΌΡΡΙ]ΟΙ1] ΤΠΟΥ- 
ἴθ Πὴ 8101 ΘΟ, ΒΟΙΒΟΘΙΘ 2, 1, 25. Οὐτὴ 
ααί. ὑφ᾽ ἑαυτοῖς ἔχειν, 510 580 Πᾶ- 
ὈΘΓΘ ᾿ΠΡΘΥΪΟ 2,1, 26. τῶν ὑφ᾽ αὑτῷ 
ἀρχόντων 2,1, 22. 8, 4.30. τῶν ὑφ᾽ 
ἑαυτῷ ἡγεμόνων 5, 3, 47. οἱ ὑπὸ 
βασιλεῖ ὄντες ὃ, 1, 6. βασιλεὺς καὶ 
οἱ ὑπ᾽ αὐτῷ 8, 8, 2. πεπτωκώς τις 
ὑπὸ τῷ ἵππῳ ἢ. 1, 37. ὑπὸ τοῖς ἅρ- 
μασιν εἶναι, ΟὙΥΤΒ. ΒΆΡΙΓΘ, ἡππούοβ 
6556 Οὐ ῦυ5 6, 4, 1. ὑπὸ ταῖς 
ἀσπίσι καθῆσθαι ἢ. 1, 4οθ. (ὑυπὴ 
ϑ6σι5. 66 ἸΠΊΡΘΙΊΟ, τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν 
1. 5» 8. 8, 8, 5. τῶν ὑφ᾽ ἑαυτοὺς 
4, 3. 6. οἱ ὑπ᾽ αὐτοὺς 8, 8, ΚΒ. τῶν 
ὑπὸ βασιλέα βαρβάρων 6, 2,11. ὑπὸ 
τὴν σκοπὴν ἐλαύνειν, Θαα!ίανα 5110. 
ἢ. 6. πἰϑηιι6 αὐ Βρθουϊαιη 6, 2, 12. 
ὑπὸ τὰ τείχη ἄγειν, ΒᾺ0 τη η1ἃ 6Χ- 
ΘΙ ἀπ ΕΓΒ, 5.71). πρὸς τὸ τεῖχος 

; προσάγειν, Ὁ. 45,42: 
ὑποβάλλειν, Βυι ὈΒΓΘΥΠΕΙΘ 5. 5» 7. 8π0- 

ΘΌΓΟΙΒ 2,2, 58: 
ὑποβολή. Υ.. ἐκ. 
ὑπογραφὴ τῶν ὀφθαλμῶν, ρϊοίαχα 1, 

« Φ» 2: Φ 5 ς ’ . 

ὑπόγυος, ΤΘρΡΘΠ 1 Π118, ἐξ ὑπογύου, Βα Ὀ11Ο, 
ΘΧ ΤΘΟΘΗΪΙ ΟΥ̓ΠΙΏΘ 6.1, 42. 

ὑποδέχεσθαι, ᾿γτυθηΐθπη ἴθγαιη θχοὶ- 
ῬΟΥΘ. ΦΟΤΉ ὁ ΟΣ Ὁ ΒΟ τῦνό»» 325: 
ΒΌΒΟΙΡΘΓΙΘ, τὴν στρατηγίαν, 79 2; 22. 

ὑποδήματα, ΟΔ]ΟΘΙ ὃ, 1, 41. 
ὑποδύεσθαι, ΒυιΌ1ΓΘ 1, 5. 12. 3, 3, 51. 
ὑποζύγιον, Ἰαϊηθηΐατχη 0, 3, 5. 8, 5» 3. 
ὑπόθεσις, τορυ]α, δα ᾳαδη ααϊα 6Χ]- 

στιν οὖ φοϑυϊπηαῦαυ 5, 5.» 123. 
ὑπολαμβάνειν, ΒΒΡΙΟΘΔΙῚ 5, 4. 40. 6,1, 

26. ὑπολαβὼν εἶπε, τοϑροπαϊ!ί, α1- 
ΕΠ ἜΧΟΙ 50.2.25 Ὁ Δ τὸ- 
ἔτι λέγοντος αὐτοῦ ὑπολαβὼν εἶπε, 
6]18 ΒΘΙΤΠΟΠΘ ἸΠΓΕΓΡΘ]]αίο αἰχὶΐ ᾿, 5, 
Ὁ: 

ὑπολείπεσθαι, 55] 6γ6, ΓΘΙΠΔΏΘΥΘΙ, 
. 4. 27. 4.1, 10. 8» 4» 80. ΡΝ 
ὑπομένειν, ΤΕΠΊΔΏΘΙΒ 2, 4, 20. 4; Τ, 

101 4.» 22. “ΕἸΣ ΒΙΒίοΥΘ 5: 8. 52. 
ΠΟῊ ἔπροταθ, ᾿πηρθϑίτιπη ποδί πη 51185- 
ὮΠΟΙΘ 4, 1, 10. 7,1, 30. κίνδυνον 
1 2, Το μύχην ὁ. 8. 5: 

ὑπομιμνήσκειν τινά τι, ΘΟἸΩΙΠΟΠΘίδΔΟΘΙ 8 
8]1] ΘΠ} ΓΘ 2, 3, 27. 6,4, 2ο. ὑπο- 
μιμνήσκεσθαι τὰς τάξεις 6, τ, 24. 

ὑπόμνησίν τινος ἔχειν, ΔΙ] ΤΠΟΉΘΓΘ 
, ῬΟΒΒ6 3, 3» 28. 
ὑπονοεῖν, Β115Ρ10 Δ 11 3, 2, 20. 
ὑποπέμπειν, ΟἸατὴ ΤΠ] ΓΘ. 6 ΛΠ] ΟἸ1ΠῚ 2, 

ΙΝΌΕΧ απ ῦξδ. 

4: 21. 3, 1, 3. ΘΧίΘΙΠΡΪΟ τηϊτύογα 
ΒΊΟΣ 

ὑποπίνειν, ΒᾺΌΙΠΕΙ 8, 4, 9. 
ὑποπτεύειν, Βιι5Ρ10 0 }} 5. 2, 9; 4; 35. 

ὑποπτεύεσθαι, Βιιδρεούπτη ν] 6 γ] 2, 
4, τό. 

ὑποπτήσσειν, ΨΘΥΙΘΟΘΠΠΙΠῚ 6586 1, 3, 
8. ΤΘΥΘΙΟΙΪ, ΤηΔΡῺΪ ἀπσΘΓ 1, ύ, ὃ. 

ὕποπτος, ΒιΒρθοίτιβ 2, 4, τό. 
ὑποστόρνυσθαι, Βυιϑίθτηϊ 8, 8, τό. 
ὑποτέμνεσθαι, ᾿πίοΥΟΙΡΕΓΘ 1, 4; 19, 21. 
ὑποτιθέναι, 50} ΟΘΓ6, ὑπόθεσιν κ, 5, 

13. [ππΔΙ ΘΉΠ) ΙΟΟῸ 866 16. 7, 5» 
12. Μαά, 8,1, 41. 5101 ῬΡΓΟΡΟΠΕΓΘ 
85:.8..27: 

ὑποτρέχειν λῃστὰς, ἈΟΡΊΘΑΙ ἸΔΙΤΌΠΘΒΙ, 
ΠΝ ΤΡ 

ὑποφαίνειν, 1Π]ΠπΙΟ ΒΟΥ 4; 5» 14. 
ὑποφέρειν ὅπλα, δΥτμηὰ ροβίαγθ 4, ἢ» 

57. τὰς μεταβολὰς 6, 2, 20. 
ὑποφεύγειν, ΒΓΕ ΓΆΡΘΙΘ 2, 2, 8. 
ὑποφθονεῖν, Ἰῃν 1] ΠΟΠΏ]1] σοχητηο- 

ΨΕΠΙ 4.1. 15. 
ὑποχείριος, ἴῃ ροϊίοδβίδίθιη γϑαδοίαβ. 

ὑποχείριον ποιῆσαι τὸ χωρίον τινὶ; 
ΒΕ) ]ΟΘΓΘ σαβύθι] πη 8]1ΟῈ] 5, 2, 12. 
ὑὕποχ. γίγνεσθαι, ἴῃ ᾿οδίϊαπη γΘΠΪΓΘ 
ΡοίοβίδίἝθιι 2, 4, 13» 15. 4.3.» ὅ.. 2 

4:15 5» 52: 
ὑποχρίεσθαι τοὺς ὀφθαλμοὺς [πουτὴ 

ΒΕ. ΠΟΥ ΟΟΕ]15 511185 ὃ, 1, 41. ὑπο- 
χρίειν αἰξογὶ ὃ, 8, 20. 

ὑποχωρεῖν, 86 Βα ΘΕΙ͂Ο 23, 1, 2, 2. 
τοῦ πεδίου, 6 σΆΤΏΡο 886 Βα 6 6 
ἜΤ ΝΣ 

ὗς ἄγριος, ἌΡΟΥ 1, 6, 28. 

ὑσγινοβαφὴς, σΟ]ΟΥΘ ΠΥΒΡΊΠΟ {ἰποΐιι8 
ξ ὃ, 83,188: «ὦ» 
ὑστεραία, ἥ, α165. ροβίθγιβ, 8, 3, 9. 

τῇ ὑστεραίᾳ 1, 4: τό. 2: 8,1. 
ὑστερίζειν, ᾿δυαϊιι8. 566], ΠΟ Θϑάθιη 

ΟΘ]ογ δῖα οαπη 8118 ΡΙΌΡΥΘΑΙ 5, 2, 
528. ΟὉ ἰἀγαϊαΐθη) 5] Π6ΥΘ. 6 ΤΏ8ΠῚ 
614}}1 Οσσαβί οηΘμ ΟὈ]αΐδτη 8, 5, 7. 
ὑστερίζειν μήτε τῷ εἰδέναι μήτε τῷ 
πράττειν, ΒΘΙΒ ΘΟΡΏΟΒΟΘΙΘ, ἢ, 5» 
46. κραυγὴ οὐδὲν ὑστερίζουσα τοῦ 
λαγῶ, οἴαιηοῦ αα] ἸΘρογθπιὶ δοάθιη 
τη 00 ρϑυβθαιυλίπγ, ἰδ ηΐο Δ] Ο]ΟΥ ατιῸ 
Ἰοηρσιιθ οὖ σθίθυῖβ 1116 Παρὶ 1, 6, 
40. 

ὕστερος, ῬΥΙΟΥ ῬΙΟΧΊΠΗΙΙΒ 2, 3, 21. 6. 
θη. Ῥοϑύ, ἃ [6ΓΡῸ 5» 2» 42. ὕστατος, 
ὉΠΠΤΩΙΙΒ 4 2, 2, 12. 

ὑφάπτειν, Βιιο ΘΠ 616 5,1, 16. 
ὑφαρπάζειν, ΒΤ ΡΟΓῈ 8, 4. τύ. 
ὑφηγεῖσθαι, ῬΥδΙΘ. 2, 4, 27. ΤΠ0η- 

ΒίΣΑΥΘ 8,7, 18: 
ὑφηνίοχος, αὐιτ]ρο [Ἀπητ]τι8 0, 4, 4. 7. 

Τ. 1δι 
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ὑφίεσθαι, 5Θρ, ΟΥ̓. 6586. ἴῃ ΟΠΊΟΙΟ 
Β10 ΟὈΘιΠῸ 2, 1, 25. ΘΟΠΟΘΘΓΘ 
ροίομίϊ 6, 3, 36. οθθγο ρεφηαηίϊ 
5. 2, 12. ΔΗΪΠΊΟΒ ΤΟΙ οΥΘ, οἷο 5 
φιυὶ οὗ τπογίϊαην οἱ ἐηυθθοὶ ξαΐ θη 
ῥοἰζιν 5οἷὲ σόῦοῦθ ἤοη ααϊθηΐ, ὃ, 
8, 26. 

ὑφίστασθαι, ἴῃ 856 ΤΘΟΙΡΟΥΘ 6, 3, 28. 
46, ὑποστάντες, 5 5]Βίθηΐ68, 0}. 
φεύγοντες 4, 2, 31. 

φαγεῖν, οοπηθᾶσδγο, οὐδ ἤοηλῖηθ 1, 2, 
11. 

φαιδρὸς, ὨΠΑΥῚΒ να] 3, 93, 50. 6, 2, 
12. φαιδρῶς 4. 2,11. 

φαιδροῦν, ΘΧὨΙ]ΔΥΆΓΘ 2, 2, 16. 
φαιδρύνεσθαι, ὨἸ]ΔΡΘΙη ἢθΓ], 1ΘΘ 118 Π| 

ΔΏΙΠΙ ΡΙΟάΘγΘ να]ία, ροβῦα, νοςθ, 
ΒΘΥΓΠΊΟΠΘ 5, 5» 37- 

φαίνειν, Οδίαηάογα 6, 4, 12. τινὰ, πο- 
ΤΏΘῊ Δ]1Ο}115 ἀδἴθυγθ 1, 2, 14. φαί- 
νεσθαι, ΔΡΡΆΓΕΙΘ 1, 2, 1ύό; 4, 11: 
6, 43. εἴ τι ἀγαθὸν μεῖζον φαίνοιτο, 
51 408 ΠΊΘΟΥΣ ουίαπα Δ ]βθγιῦ 2, 
12.2.5 Σ ϑροημοῖ φαίνεται, ἩΒαΌΔΠι 
δρρΡαγοῖ 7, 2. 2. Εἰ οὐπὶ ἀαῦ, Ρ6Γ8. 
5. 2:5. μὗπὲ δΠ]. 1: Ὁ;.12.. .2. 2. 16. 
» 2, 4. διαφέρων, 1,1. 3, φρονῶν, 

,. 8. Οὐμμτηῇ. 2, 2.1. ὁποῖός τις 
-: φαίνει ἰδεῖν 5, 4.11. 

φαλαγγομαχεῖν, δάνεογϑιιδ ρβαϊαίαπι 
ΡῬαρΠδΙ 6, 4, 1. 

φάλαγξ, τ) ψιικοῖηδοί σοἤουϑβ ἡιδίγιιοία 
δῖῦ6 ἩΙΑΟΥ δῦ ἩΝΉΟΥ ἢ, 1, 22. 
2) “οἷος, ἡηργιηυϊβ ἀθηδα 3, 3, ὅτ. 
6, 3, 22, 25. 3) 4οἷο5 ηιραϊα, οὐὶ 
ΟΜ ΕΣ κέρατα, ἢ. . ἃ. δηιύ.:: .8. ἢ» 
15. ἐπὶ φάλαγγος ἄγειν 1, 6, 42. 
οσοηΐ. δα 7, 1, 26. ἐπὶ φάλαγγος 
καθίστασθαι 6, 23, 21. 

φανερός εἰμι εὖ ποιῶν, 11 6ΥΔ 188 τη68 
ποίδ οϑῦ οὐηηΐθιιϑ 1, 6, 24. φανεροὶ 
γίγνονται ὅτι ποιοῦσι, ραϊοί 608 ἴ- 
ΠΘΙῸ 2, 2, εἷς πόλις ̓ Φανερὰ, πγῦ8 
ΠΟὈ1]18 7; 5. 58. ἐν τῷ φανερῷ. σαυ- 
τὸν παρεῖχες ξ 55 55. τὰ ἐν τῷ φα- 
νερῷ αἰσχρὰ 8,1, 31. 

φάος, Ἴυχ 4.2... 26, 2ὃ. 
φάρμακον, τηθαἰςατηθηξιτη Βεῶν 47. 

8:52. 24. ὙΒΠΘΗΝΙΠΙ Τ...25.05. 8, ὃ, 
14. 

φάσκειν, ἀἸσΘΥΟ, ἰαοίαγθ 1, 4. 4: 0, 12. 
6, τ,34. ὁ φάσκων στρατηγεῖν με 
πεπαιδευκέναι, Ἰδοῖο π|6 ἀοούοΥθΠ) 
ΔΙΓΒ ἱπηρϑυδίουϊθο 1, 6, 12. 

φαῦλος, ν1]18, ΠΌΠ]Π1τι5 ῬΥϑῦ 6, 2, 20. 
φαυλότης, νἹ]1[85, οἷ6 υοδίθ 2, 4, 5. (6 

οεδηδ. 5...2.. 16. 
φείδεσθαί τινος, 8]1611} ῬΆΓΟΘΥΘ 3, 2, 

28. 7.1, 29. κινδύνου, ΒΓ ΘΥΓαρο ΓΘ 

510 

ΡΟ οα]τὴ 5, 8,.18. 
δάσκειν, 16 ΥΑ]Π θυ, 
ΟΟΡΙΟΒ86 ἀοο6 1,0, 2. 

φέρειν καὶ ἄγειν, ργϑοαπι ὩρΡΘΥΘ, ΥῸΒ 
᾿ΠδΔΪΠηδΐαβ οὖ ἃπϊτηαίαβ ΡΥ Θρ Αγ] 2, 
2κὰ τῶι δυῶν δι δοότϑοᾷ. δι. δε. 
αἰὐοϊίγ ἃἀθ τη θυῖθιιθ ὉΠ γΘ Πα ]8. 
φέρειν λιμὸν καὶ δίψος εἴς. 8, 1, 26. 
βαρέως, χαλεπῶς 5, 3, 26. 8, 6, 2. 
ἀτιμίαν τινὶ π,, 5» 26. φέρειν, ἴογΥα, 
αἰο υἷα 5, 4.41. φέρειν εἰς, ΘΟὨΟΥΓ6 
8 ὃ, 1, 42. φέρεται κύων πρὸς κά- 
προν 1, 4: 21, 22. ἅμα πάντα ἥκει τὰ 
χαλεπὰ φερόμενα 2, 23, 3. φέρεσθαι 
φυγῇ. ἴαρα ΔΘΙΕΥΓΙ 1, 4, 22. φέ- 
ρεσθαι, Βθουμὴ ἔθετο, ορρ. καταλιπεῖν 
ἈΕΊ Ο ΘΙ: 

φερνὴ, (05 8, 5» 10. 
φεῦ, ἢδα, α6 σοηιηβογ αὐΐοηθ οἱ Ἃἰοΐουο 

. 3. ὃ. φεῦ τοῦ ἀνδρὸς, Πδιη 4πᾶ- 
Ἰθπὰ νι οἷ6 αὐἰηυϊγαἰδοη6 3,1, 30. 

φεύγειν πατρίδα, Ῥαί11ἃ 6]10] 3, 1, 24. 
φήμη, οἴηξῃ, απηδ 8, 7: 3: 
φημὶ, ἀἰοο. ἔφη Ροβί εἶπεν 3,1, 8. 5. 

4: 33. ὦ ἄνδρες, ἔφη, φίλοι 2, 2, 21. 
4. 1. 50. ἡ. ὃ. 20. ᾿δοποράο, αἷ- 
ἤΡΤΠΟ 3; 2, 17, 18. ὡς ἐγώ φημι, 
τηθᾶ αἘ]46 ΠῚ βθηΐθηΐα 4, 2, 20; 4; 
6. φημὶ αὐδοίμθ 2, 3, 9. ῬΓΟΙΪΟ 

μὴ φείδου δι- 
ἀΠΠΙροηΐθι οἵ 

5. ΔΑ ΠΠ|2Σ: ἜΞΡΟΕΝ ἀδθορυθὈδηΐ, 
ΠΘΩΒΘΌΔηΐ 2, 2, 21. ἔφης 4. 1, 22 
ΔΉΠΟΥ. 

φθάνω ἀναβὰς πρὶν, ᾿υϊὰ5 ἀβορηῆο 
ΠΔΠῚ 3, 2, 4. ἔφθασε ποιήσας 
πρὶν, ῬὈΥΪᾺΒ ἴδοι αὐτὴ 4, 1, 2. 
ἔφθασεν ἑσπέρα γενομένη πρὶν. ὈΥ1ᾺΒ 
Δἀνθβρθγάβοθῦθ ορῦ ααδιῃ Ἂν ΕΣ 
30. 2» 4; 25). 59» 4: 28. ἵνα φθ ἄσο- 

μεν αὐτοὺς ἀφικόμενοι, υἱ ῬΓΙ8. ὯΟ8 
60 ΡΘΙνΘὨΪΔΗ.Β ΠΆΤΩ 081 0, 2, 22. 
φθάνω ἀποβιάσασθαι, Ῥτῖοῦ 0 6110 
ΔΟΘΎΘΟΙΟΥ 2,1, 190. φθάνω ἕλκων ἢ 
τὰ πτηνὰ φυγεῖν, ᾿Υ]15 Τοίϊα ὕγδο, 
αυδτη ἄνθ8 ἀγοϊδηΐ 1, 6, 39. ὅσοι 
παραλλάξαντες αὐτῶν ΤΥ βαρος απού- 
ααού δἀνθοηῦα ἸΡΒΟυ ΠΏ ΠΟῚ ΘΧΒρθο- 
ἰαΐο ἰεγρα ἀδαοιτηΐ 1, 4, 21. φθά- 
σας ἀσθενώσω, Ρἤυβ, ἀΘὈΙ Πα) ο 1, 
5»8. φθάνοντες δηοῦμεν, ρΥῖτι5 ναᾶ5- 
ἸΔΠΊ118. 3, 3, 18. κατέφυγον φθάσαν- 
τες εἰς καὶ νὴ 5» 4:9. 

φθέγγεσθαι, ἀϊσοτθ 7, 3. 11. ΟἸδΙηδΙ6 
3, 3» 61. ἴηΒΟΏΔΓΘ, 416 ἐοηλΐγυ, ἢ, 

1, 8. 
δἰ μεναι: τηοτίαϊ, ροσύϊουιη, 8, 7, 18. 
φθονεῖν, Ἰηνᾶοτο, τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ ἄρ- 

χοντος 2, 4; ΤΟ. τινί τινος 8, 4, τό. 
φθονεῖσθαι 8, 2,10. 

φιάλης; Ῥαΐθεδ. τ.. 5. ὃ. 0..8».2:.7: 
φιλανθρωπία, μα πδηἰ Γᾶ, βύπαϊ μη ἢο- 
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τ] ΠΡ 15 θ6 16 [ΔΟΙΘΠΠΙ 1, 4, 1. 4; 2; 
το: ἡ 2 ἀν :8ι 

φιλάνθρωπος, ᾿υτηδπιι8, 4] Π1] Πὰ- 
ΤΩΔῺΪ ἃ 86 Δ]1ΘΠ11ΠΔῚ Ραΐϊαῦ 8, 7, 25. 
ΒΌΡΟΙ]αϊ. 1, 2.1. 

φιλεῖν, ΟΒΟΌΪΑΓΙ 1,3»; 4, 28. 2, 2,31. 
φιλέταιρος τρόπος, ἸῃρΘη]τη ἨιιπΊ8- 

ΠΠ1Π, ΔΙΠΙΟΟΥΊΙΠῚ Β0ΠῸ]ΟϑιΠῚ 8, 2, 

49. 
φιλία, ἃτηϊοι1α, τῇ ἐμῇ 2.1, 28. 
φιλικὸς, πυϊηᾶπιιβ, 86] Πυτϊηδηϊζαίθιη 
αθο]αυ Δ 4ΔΠ| ἃρύτι8 2, 4. 32. φιλικὰ 
ἔργα, ϑίιαϊα ΔΠΊ]ΟΙ 186. δὲ θθπδνο- 
Ἰοηζ6 8, 7, 15. φιλικῶς, ἃτηῖςα 7, 
4: δ: 

φίλιον στράτευμα, οδϑίγα ὩἈΠΙΘΟΙΙΠ 4, 
5, 12. φίλιον φρούριον, οΔΒίΘ] Πα Πὴ 
Ρϑοδύμτη 5, 3. 23. χωρίον 5, 3; 10. 
ἢ φιλία 5οϊΐ. χώρα, τορὶο ρϑροδΐδ, 
ὍΡῸΡ Ἀτα!ουτχιζη τς ὁ, Ὁ; 11: 2.2. 14. 
φιλίως, ἀτηϊοα 6, 3, 12. 

φιλοθηρία, νΘὨΔ ΠῚ βέπα!απη 2, 4, 26. 
φιλόκαλος, ΘἸΘρδης186. ΒΌΠαΙΟΒΊΙΒΊ, 3, 2. 

8, 32,5. περὶ ὅπλα, ΔΥΠΠΟΓΠῚ ΤΠΠΠ- 
ἀογατη ΗΠ ἀοΥ απ βίπαϊοββ 2, 
ἜΡΡΣ 

φιλοκερδεῖν, τὸ, ἸπσΤΔΠΑῚ Βυπαϊτπι 1, 
6,.22. 

φιλομαθὴς τούτων, ἮὮδοο ἀΙΒΟΘΠαΙ οα- 
ΡΙάαΒ 1,6, 58. 

φιλόμουσος, τα βΙοξο ΒΌΠΟΊΙΟΒΊΙΒ 5, 1,1. 
φιλονεικεῖν, ἸηΓ6᾽ 56. ΘΟΠΓΘΠΘΙΘ 1, 4. 

ἐδ 
φιλονεικίαν τινὶ ἐμβάλλειν εἴ ἐμποιεῖν, 

ΘΟΠΙΘΗΠΟΏΘΠῚ ΘΟΙΠ] Δ ΠΟ ΠΘΙΊ6 116 6χ- 
ΘΙ ΑΤ Θ᾿ 1 ΘΙ Π0᾽ 7: 1; 18: 8: 2:20. 
φιλονεικίαι, ΠΟὨ ΘΓ ΟΠ 65 ΟΌΓΠῚ ΦΟ Πητι- 
Ἰαϊοηθ σοη͵]ηοίδθ 2, 1, 22. φιλο- 
νεικία πρὸς τἀμὰ ἔργα, ϑοτηπ]δίϊο 16- 
ΤΠ ἃ 116 σ'Θϑα ΠῚ ὃ, ἢ. 12. 

φιλόνεικον, τὸ, ἐν ταῖς ψυχαῖς, 7, 5.04. 
φιλονείκως ἔχειν, 8 1 ]Δ 1, ΟΟΥα 6 ἴΠ- 

[61 568 οὐ σοῃΐθηαοσα ἀδ 3, 2, 57. 8, 

2.9 14: 4. 4. 
φιλοπονεῖν, Β᾽ ΘΠ σπιΠὶ 6586 1, 0, 8. 
φιλόπονος, ἸΔΌΟΥΙΟΒΊΙ8. 2, 2, 21. ἢ; 5» 

φίλος, δ:η1οιι5. ὡς πρὸς φίλους μοι 
τοὺς θεοὺς ὄντας οὕτω διάκειμαι 1, 
6, 4. τὰ φίλτατα 4, 3, 2. 

φιλοσοφεῖν, τηθα!ίαν!, τηθαϊζαπᾶο ἰη- 
{6]]ΠρΡΌΓΘ 6,1, 41. 

φιλόστοργος φύσει, ὃ παίτιτα ΡΙΌΡΘΗ- 
5115 δα ΔΙΠΟΥΘΠ εὖ ὈΘΠΘνΟ]ΘΏ ΓΔ ΠῚ 
Ι, 3» 2. φιλοστοργία 1, 4, 3. 

φιλοτιμία, σΊοΥΙοΟ. Βυπι 1 πΠ 1, 4. 1. 3, 
3, 50. 5ὑπαϊαπὶ οἵ οοηίθηίο ὃ, 1, 
30. φιλοτιμία καὶ ἐπιθυμία τοῦ λαμ- 
βάνειν, ΝΘ 86 σπρΙ] 4185 ἃ ΠῚ Ὶ [1088 
ὅν 1955. 

φιλότιμος, ΔΙΩΛὈΙΙΟΒΊΙΒ 1, 2, 1. 2,1, 22. 
φιλοτίμως ἔχειν πρὸς τὰ ἀγαθὸν φαί- 

νεσθαι, ΔΥάΘΥῈ βίααϊο νἱγίατ8 θ6]- 
Ἰ1οδθ 1, 6, 26. 

φιλοφρονεῖσθαί τινι, ΔτΛΟΥΪΒ οἱ Ὀ6Π6- 
ΨΟΙΘη 188 αυρα Δ] 146 5Ιρ:Ποδίο- 
ὨΘΠῚ (ἰΔΓ6 3,1, 8, 40. φιλοφρονη- 
θέντες 5,3,0. 

φιλοφρόνως, Διηδηΐεοῖ, ὈΘΠΙρΡΏΘ 5, 5» 
42. 

φιλοφροσύνη, νοϊιιηΐαβ ὈΘηϊρηδ, δβία- 
αἴὰπὶ Ὀδποίδοιθ αὶ οὐ σγαῦ ἤδη αὶ 
Θ., 2: 2ὲ 

φλαῦρος, τηδ]1τ8 8, 2, 12. 
φλὸξ, Πατητμηα. φλόγα παρακαλεῖν 6χ- 

ΟἸ 818 7.5: 28. 
φλυαρεῖν, ἩΌραΒ ἈΡΘΥΘΊ, 4,11. 
φοβεῖν, ῬοΥοΥΓΘίδοασο 5, 5.11. φΦο- 

βεῖσθαί τινα, ταδίπεγε ὦ, 3,15. περί 
τινος 3.1, 25. 5.» 2. 35- Φοβηθεῖεν 
ἂν, τηθίπιθηΐ 6, 1,17. μὴ φοβοῦ ὡς 
ἀπορήσεις 5. 2,12. φοβήσεσθαι τ, 
4.10. 3» 3.18. φοβηθήσεσθαι 3, 5, 
80: 

φοβερὸς, [οΥτη1 4 01}15 3, 2, 28. φοβε- 
ρὸν, ΤῈΒ Ρ]ΘΠ8 ῬΘΙ ΘᾺ] οὖ ΕἸΠΊΟΥΒ 5, 
4: 40.- ἘΠΗΙΘΙΒ. 5. 9: 10. 

φόβος ἀπὸ τῶν πολεμίων, τηθδίτι8 416 ΠῚ 
1π]οἰπηΐ μδϑύδ8Β.9, 8; 53: 5.9. 
τῷ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ φόβῳ 1,1, 5. 

φοινικὶς, νΟ5015 Ραπίσθα 6, 4,1. 8, 23, 
Ὁ, 152. 

φοινικοῦς, ῬΙΧΠΙΟΘΙΙΒ 7,1, 2. 
φοῖνιξ, ὃ, ῬΑ] πηᾶ ΑΥ̓ΘΟΥ͂ 5, 5. 7. ὕ, 2, 22. 

ρδ αι, ΒΕ Τὸ 
φοιτᾶν εἰς διδασκαλεῖα, 56 0148 ἔγα- 

αθηΐαγθ 1, 2, 6. εἰς διδασκάλου, 
ΤΩΡ ΒΕ7Ὸ 11] 2, 3, 9. οἱ καὶ πρόσθεν 
ἐφοίτων πρὸς ὑμᾶς μισθοφόροι 2.1, 
2. ἐπὶ τὰς θύρας 8.1, 8. 

φορὰ δασμῶν, ΡΘΠΒ10 {Ἰ ΓΟΥΙΙΠῚ 3.1, 
8.4...8. αὖ: 

φόρημα, ΟΠτιΒ 3,1, 25. φορήματα τῶν 
ὅπλων, σοδίαῃη! ἃ ἈΥΓΠΟΙΙΙΠΊ 2, 2. 
14- 

φορτίον, ΟἾτι8 ἐῤτα. 
φραστὴρ: 4] ν]ᾶπ πηοπβίχαϊ 5, 4, 40. 

411 Ἰηἰογγοσαίτιβ αἀθ σοι ἈρΘ Πα ]5 
Γοϑροπαᾶσί ααϊα ορϊπγιιπὶ ἔαοίιι 510] 
νἱ ἀθαῦαγ 4, 5.» 17. 

φράττειν, ΟὈΒΘΡΙΓΘ, ΟὈΒΌΓΙΘΙΘ 2, 4, 25. 
φρίκη πρὸς τὸ θεῖον, ὨΟΥΤΟΥ ΠΙΙΠΆΪΠ]Β 

ΟἸΝΠΙ 4.. Σ. 08: 
φρονεῖν, ΒΆΡΘΥΘΊΙ, 2,14. φρονεῖν ἱκα- 

νώτερος, {π| ΘΟΏΒ1110 ργδοβίαϊ 5. 5» 
44. φρονεῖν μηδ᾽ ὁτιοῦν, ἩΠ]}1π|8 6586 
ΒΘΏΒΙΒ οὗ ΠΊΘΏΙ5. 3,1,10. φρονεῖν, 
δου 3, 3, 66. φρονεῖν μετριώτερον 
πρός τινα, ἸπΠ ΟΠ] 680] ΟΥ6 ΠῚ 6586 οΥρᾶ 
ΔΙῚ] τιΘ 4. 3, 7. μέγιστον ἐπί τινι, 
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τη ΘΠ ΟΘῊ  ἰδβίπηθ (6 8]ἴαιιο ΒΘ ΓΘ 
4.2, 5. μέγα, οἰ ἴοΥΥὶ ΔηΪΠΊΟ 2, 3,13. 
84,1, 26. 4, 6,2. τελέως μέγα φρο- 
ὑμῖν 8... ; τ : ὑχὸρ ἄνθρωπον, ΘΠ ΥΤῚ 
τ]ύτα τη δηδγ σΟΠαἸΠἸΟΠοιὴ 8, 7. 3 

φρονήματα ἔχειν, ΔΠΪΠ118. 6886 6]4{185 ὃ, 
τὰ δ. 

φρόνησις, ΡΓαΘηΐἃ 2. 3, 5. 
φρόνιμος, ῬγμάΘΠΒ 3,1, 17. περί τινος, 

ῬΕΘΘΘΗΝ ἴπΠ Ὶ; Ὁ, τος 21, 22... 22. 
φρονίμως ἔχειν, ΡΥΠαΘη ΘΠ 6556 2. 

3» δ1: 
φροντίδι (ἐν) γίγνεσθαι, 50]]]οἸ πιτὴ 

6886 0, 2,12. φροντίδα παρέχειν 4: 
2, 40. 

φρουρὰ, ΡΥδΒΙαἸ ΤΩ 5, 5» 29. 7» 4:10, 
12 

φρούραρχος, Θδ516}}1 ῥγορίθοίιιΒ 5, 3; 
πὴ. 7 5 Ά...8; Ὁ; 1 

ἰῤῥου μέν, Ἰοσττη [ἘΠ 6Υ] τὰ τὐϑῆην αἰ 2. 
12. ουϑίοασϊνθ 6,1, Το. 

φρούριον, ΘΔΒ ΓΘ Πυτη ιν. 45 τό, 117: 
φρουροὶ, τη Ἰ ]θ5. ῬΥΘΘΒΙΟἸΔΙΙ 1, 4, 17. 

ὅς 8: 
ἀμύνανά, τὰ, ἴγΟΠ 465 οἱ [0118 5. 2. 15. 
φυγὰς, ΘΧΒᾺ] 3,1, 24. ἰγαηδίαρα 6, 8; 

11. 
φύειν. Ν'. φῦναι. 
φυλακὴ, οἰιβίοαϊα, »ΥγῸ Οιδίοαϊδιδι, 4, 

τό; 6. 43. 3»1, 5: 5, 4 37: 7» 8» 
66. φυλακαὶ νυκτεριναὶτ, 6, ἀπ; 
3, 44. φυλακὰς καταστῆσαι, κα- 
ταστήσασθαι. ἀἸΒΡΟΠΟΙ οὐδίοαεβ 3, 
3» 33. 4.1,1. 5»,1, 20; 3,» 51: 

φυλακτέα ἡ ἡ τάξις 5. 3, 42. 
φυλακτήριον, ΘΧΟΌΙΔΙΓΆΤΩ ἸΟσῸΒ 7; 5. 

Ἐ2.- 
φύλαξ. φύλακες ἐφ᾽ ἵππων, ργοοδιἀἸατή 
Βαμαβίυθ ΤᾺ, ἢ. 

φύλαρχοι, {υἸ]Ρθυσιηλ ῬΥΘΘΒΙ 1651, 2, 14. 
φυλάττειν τι, ΟΒίΟαΙ6 3, 2, 22. τινὰ 

ἀπό τινος, ὑυὔππη Δ] 16 ΠῚ ῬΙΘϑίαΥΘ 
ΔὉ 8]||4ὰ01, 4, 7. γυναῖκα, Οὐιϑίοα!γ6 
ΤῊ ]16Υ18 Ρααϊοϊ εἴατη 6, 1.21. φυλάτ- 
τεσθαι, ΟΆΝΟΘΥΘ 1, 6, 6. 5, 5: 34. 
οὐδὲν, ΠΟῚ {ἸΠΊΘΙΓΘ 291, τύ. 

φυλὴ. {ὙἸΡῚΙΒῚ, 2, 5. 
φύλου; ΠΡΟ, 1, 59. 8» 2.: Ὁ» 2521: ἢ. 

2.1. φῦλα στρατιωτικὰ, 614 5865 Τη]- 
ΤἸιύαιθϑ ΒΟ πιτὴ ΔΙΟΠ6Β 8, 5. 7. 

φῦναι, Π856] 2,1, 15. φὺς ἀπ᾽ ἐμοῦ, εΧ 
ΠηΘ ῬΙΟΟΓΘαΐτΒ 5, 4, 30. πεφυκέναι 
τινὸς, ἃ ΔΙΊ 10 ΡΓΟΟΓΘδίιιπι 6886 5, 
Ε, ὃ: φύεσθαι φύσει, ἃ παΐατα ρΊΡΏΙ 
8, 7.13. φύειν, Ῥγοΐδγγθ, αἷδ6 ἐοῦσα 
8, 7. 25. αἷ6 οὔθ ἰαθαην ργο ογθηΐθ 5, 
2.15. πεφυκότα, αδ6 ΘΟΠΟαΒδιῖ Ὠδ- 
στα 4.5 8.19. πεφυκότα δένδρα, ἃτ- 
ῬΟΥῈ5. σΟΠΒΙῦδθ, 4186 Ιοσο ΠΟῚ τη0- 
γ ΘΠ ΙΣ 4, 3. 5. πεφυκότες εἰσὶ ἢ. 5. 

11. πεφυκέναι, Υἱ8 Ἡδίτγ85, τηοίτι8 
οὐ ᾿ηϑύϊποίι8 Ὠαύιτοθ, 0 418 δὰ 
ἈΠ συϊά [ουίαν" 2, 3, 1Οο. πεφυκὼς 
ἄνθρωπος, ΠΟΙΠΟ Πδῖτιβ 1, 1, 3. Αρυ- 
Ἰθῖτιθ Δροϊορὶθ Ρ. 17. τ ἀπ τὰ Ἰρ- 
ΠΟΙΓᾺΒ Π1Π1] 6588 Δβρϑοία 1118 ΠΟΙΏ]ΠΙ 
Ὠδΐο, αιδΠ| [οΥτηδ τ δάτη δ᾽ Ὁ] 
ΟΑβδαθοπαΒ τηοηπὶῦ Ρ. 1532. Οἷςθ- 
ΤΌΠΘΠῚ ΡΓῸ 60 ἀἸοθ 8 50]6 16 : 64] 86 
ΒΟΙΠΊΪ ΠΟΙ τηθιηἸ πουϊῦ. ἐπεφύκει, ἃ 
ῃδίπγα οϑϑού σοῃβυ απ, ἡ. 6. Ὡ8- 

ὕγ816 οὖ θοθϑϑδυ τη δββαί, ΟΡ. 
ἐθελούσιον 5,1, 8. πεφύκασιν ὑπὸ 
τούτων κρατεῖσθαι, ᾿ιϑθε οϑῦ ΠΟΙ ΪΠ ΠῚ 
πδίαχα, τπὖῷ 115 τοῦ σεαθα 6ο0- 
ΘΔΏΕΓ 5.1. 10. 

φύρδην, ταϊχ τη, ῬΥΟΤΩΪΒΟΊΙΘ 7,1, 27. 
φῦσα, ἢσίᾳϑ 1, 2, τό. 
φύσις, παΐατα Πιοτηϊηἶδ, 1Π401681,1,16. 

οὐ μόνον φύσει ἦν 2, 3, το. ἴοτιπα 
ΘΟΓΡΟΙΒ οχίθγηδ 6, 4; 4. 

φωναὶ, ΟἸΒΙΏΠΟΥΘΒΊ, 2. 3: 
φῶς, Ἰυχ. πίνειν πρὸς φῶς, Δα ἸρΉΘΙΠΙ 

ὈΙΌΘΓΘ 7, 5. 27. κατὰ φῶς, ἰηίογαπι 
3, 3, 25. φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 4.2, 15. 

χαίρειν, σϑάογ6, γέλωτι 8,1, 32. ἐπί 
τινι 8, 4.12. Κῦρος Ἰευδξιέρα χαίρειν 
4: 5. 27. [Μοῦτβ Ρ. 417: Χαίρειν 
ἐν ἐπιστολῇ πρῶτος λέγεται γράψαι 
Κλέων ᾿Αθηναίοις μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν 
Πύλον" ἔνθεν καὶ τὸν “Κωμικὸν ἐπι- 
σκώπτοντα εἰπεῖν, πρώτως (πρῶτος) 
γὰρ ἡμᾶς,ὦ ὦ Κλέων, χαίρειν προσεῖπας, 
πολλὰ λυπῶν τὴν πόλιν. Ν'. ὅσΠο0]. 
Αὐιδίορῃ. ΝΡ. όοϑ, Ρ]. 3222. Με- 
πᾶσ. 8 Πῖορ. [.. 3, 61. χαῖρε, 
Βᾶ]ν6 5» 3.18, χαίρετε, να]είθ 8, 7. 
28. χαίρειν κελεύω ἢ, 5. 42. 

χαλᾶν, Ἰαχαῖο. πύλαι χαλῶσαι, ΔροΥῖδ5 
Ῥογΐδ 7: 5» 290. 

χαλεπαίνειν, χαλεπαίνεσθαί τινι, 5116 

ΟΘΏΒΘΙΘ 5.» 5»11. 3,1, 28. πρὸς ἀλ- 
λήλους, τηυΐαδ Δ ΙΠΠΟΓΏΤΩ ἸΓΓΙῦΔ 110 
ἘΠΟΣ, 18. 

χαλεπὸς, ἀἸΠΠς1]15 ἐδ Ἴ 5 ΟΥ̓ ΕΣΝ 
τρέφειν, ααϊ ΑἸ αϊιου δ ταν 1,2. 2. 
χαλεπὸν τὸ δύνασθαι, ΑἸ ς1]6 6δ0 αἱ 
(18 ΡΟΒΒΙΌ 1, 6, 24. τηο]οβύατῃ αυοᾶ 
ἐστι πἀΐποπὶ αὐτου 5» 5» 8. χαλεπὰ 
ἦν πάντα, οτηηΐα ογϑηΐ αἶγα, ρΡ]6ηἃ 
ῬΘΥΙΟῸΪ οἱ απο] αί πη 4. 1, ὃ. 

χαλινοῦν, ἔγθηδύΘ 2, 3, 27. 

χαμαὶ, ΠΌΠῚΪ 5. 1, 23. 
χαρὰ, σαυαϊπτη, δακῥύειν ἅμα χαρᾷ ἢ: 

8: 32. 
χαρίεν, Υ65 6118, ἡγοηἾ06, ΥΩΊΒΘΥ ΙΓ 561, 

ΒΟΜΙΠΠΠ 1, 4, 12. 
χαρίζεσθαι, σταιἠοατ, [ἌΘΘΙΘ κρδος 8]- 

ΤΟΥ δϑύ ρου) 1, 1, 5; 4) 2. τῇ 



δῷ ΙΝΌΙΧ 

γαστρὶ, ἸΠαΠ]ΠρΡΌΥΘ ν ΘΗ 4, 2, 20. 
τῇ ἡδονῇ, Π1Ὀ161η1, οσρ᾽ αἸδα Ὁ] ν ΠΟΥ Ὶ5 
ἸΠΔΌ]ΡΟΥΘ 4, 3, 2. τινὶ, ΠΠΘΥΔΙ ΘΙ 
6886 ΟΥ̓ΡᾺ ΔΙ] ΘΠ 2,9 4. 9. 3; 2920. 
νι ..252. 

χάριν εἰδέναι, σὙΔίΙαΙη ὨΔΌΘΥΓΘΙ, 2,14: 
ὁ, 1: 2:.ἅ...20, «2» ον ἔχεν,» 1. 
1,21. ἀποδιδόναι, τοίθουγθ 1, 2, 7. 
ὀφείλειν, ἀΘΌθνθ 2, 2, 320. χάριτος 
ἕνεκα, ργαί Πα] βύπα!ϊο 4, 2, 11. 

χαριστήρια, τη] Π6ΓᾺ ΟὙ ΔΓ] ΔΏΙΓΩΙ οδιιβᾶ 
615: ]δίδ 4..1;,2..ἢ..2..28.}18:.7. 3 

χαριτία, ἸορΙ46 δούατη 2, 2: 12. 
χαρμονὴ, σαιαϊατη 1, 4: 22. 
χειμὼν, ὨΙΘΠῚΒ 0, 1,14. ἰριηραοϑβίδβ 5. 

ἼΣΟΝ 
χεὶρ, ὈΥΔΟΙΪΠῚ 1,3, 2. ΨΟΪΔΙ, 3,0. ἐκ 

χειρὸς, ΘΟΠΊΪΠῸΒ1, 2, 9. 6, 2, 16. 
χειρῶν ἀδίκων ἄρχειν, ὈΥΙΤΠΠ Ὁ6110 
Ἰδσθββθγθ 1. 5.18. εἰς χεῖρας ἰέναι 
τινὶ 8, 5.12. απέ ἐλθεῖν 3,1. 2. εἰς 
χεῖρας ἔρχεσθαι, 1η ροϊίοϑβίδίθιῃ νϑ- 
ὨΪΓΘ, ΘΟΠΡΎΘΑΙ σὴ 8]146πὸ 2, 4; 15. 
ΠΡΙΑ. τὸ... 8..8..0. 

χειρῖδες, τηΔ 1086, τηδπυπτη ἱθριτηθηΐα 
ΡΣ 15: 8; 17. 

χειρόμακτρον, ΤηΔ 116 1, 2. 5. 
χειρομύλη, ὈΙΒΌΓΙΠ1ΠΊ, Π10]8 ΠΠΒ ΗΘΔ 

ΟΣ, 2 51: 
χειροτέχνης, ΟΡΙΐοχ 6, 2, 24. 
χειροῦσθαι, Ἰπο ΠΊΕ Γ6 7.» 5. 20. πλεί- 

στους, Η] ΓΙηᾶ ἴδοθγθ τη ῖρὶᾶ 5: 

ῬρΙΑ 0. γα εὐκὰ ἫΝ 
χείρονες, ἸΠΐοΥΟγΘ5. ΘΟΠαΙΠΟΏ6 8, 1, 

χθές. Υ. ἐχθές. 
χιλιαρχία, ῥγοοίθούσγα τ21116 τη] πιτὴ 

Α1 1... 
χιλίαρχος, Ργοοίθοῦβ τη 1116 τα] 0118 
ον 925.ϑόδ. ἘΠ δ. ἘΜΙΑ: 

χιλιοστὺς, ΘΟΠΟΓΒ Π1116 ΤΩ] 1Ύτι1 2, 4, 
Θρνόρ ον πον ἐπ ΚΕ 7Ὲ 

χιλὸς, ραβυ θη 5: 4, 40. 6, 2. 5. 
χιτῶνες πορφυροῖ, ὑπηϊοδθ 1,3, 2. Φφοι- 

νικοι ἢ. 1. 2. 

χιτῶνας (ραγίαθθ. σ8]661) συντέμνειν, ὃ, 
2. ἢ» ϑηποί. 

χλιδή᾽ ἐν χλιδῆ, ἀο]1οαΐθ 4. 5» 14. 
χοαὶ, ἸΠΡα [ΟΠ 68 2, 2. 22. 
χορὸς, ΘΔΠΘΏ τη 84] {Δ} Π|ΠΊ 6116 ΟΟΡἴτι8 

αι 0, τῶι 3: 3» 70. χοροῦ ἡγεῖσθαι, 

οἰογαπι ἀποῦγθ ἐπ 5αογὶδ 8...γ.ἅ 
χόρτος, σγταϊηθη ὃ, 6, 12. 
χοῦν, Ὀπτγα]υπι ἈΡΡΌΓΕΡΘ 7.3, 11. 
χρεία, τοῖ ὨΘΟΘΒβιαΒ 1, ύ, ΤΟ. 
χρεὼν εἴη, ορογίοΡεῦ 6, 2, 24. 
χρήζειν τινὸς, ἀΘΒ] ΘΥΆΓΘ, ΘΌΡΘΓΘ 1, ύ, 

15... 5: ΤΡ τὸ. 
χρῆμα, γ68. ἔλαφος καλόν τι χρῆμα καὶ 

μέγα, ΟΟΥνΊΒ ΡΌΪΟΟΥ οὐ ΠΠΔΡΏΙΙΒ 1, 

αι ῦϑ. 

4, 8. σφενδονητῶν πάμπολύ τι χρῆ- 
μα, Ρθγπηᾶρπα [Πα Ἰ δου τη οΟρἰὰ 2, 
Ι, ἢ- “χρήματα, ΟΡ68. χώρα τὰ χρή- 

ματα ἔχουσα 3. 2. Ἴ- 

χρηματίζεσθαι, δἰ να 5101 ΘΟΤΩΡΆΓΑΓΘ 
3»3»5: 8,.4»31. 

χρῆσθαι οὕτω, ὮΟΟ ΤΩΟΤΘ τ] 4; 3, 22. 
τὰ βοσκήματα βέλτιστα παρέχειν 
αὑτῷ χρῆσθαι 8, τ, 9. τινὶ πειθο- 
μένῳ, ὨΔΌΘΓΘ Πρεε τς Ὁ ὉὍὕἃ 
ὀλίγοις πολεμίοις, Ρᾶπιοο5 ΤῸΝ 
Ποβίθϑ 3, 2, 4. τοῖς ἐναντίοις κακί- 
στοις, ἸσηΔνΒθΊ Πη08 Ποϑίθϑ. ΘΧΡΘΙ ΣΙ 
7. 1, 1. ὡς πολεμίῳ ὑγαοίαγε αἱ 
Πιοβίθπη 3.1, 3. 2» 5; 27. τῇ ἡμέρᾳ 
εἰς 8, 8,9. αὑτῷ ἐπ ̓ ἀγαθῷ 8111 8, 
Ι, δ: παρέχειν ἑαυτὸν χρῆσθαί τινι 
ὅ τι ἂν δέῃ, 56 ἰἴἴα ΟἸΤΤΘ αὖ αοΌ168 
1518 νΘηΘΙΙ αὐαῦαν δῖα. ἦν τι δέῃ 
1, 2. 12. ἐχρῆτο τῇ ἄγρᾳ ὅ τι ἤθελε 
294,10. χρῆσθαί σοι ὅ τι βούλοιτο 
3,1. 6. κεχρῆσθαι ὃ, 2, 23, Δῃμοῦ. 
χρηστέον, πἰθηα απ 8, τ 1 

χρήσιμός τι, {1158 ἴῃ 18 ΕΝ 2 ὩΣ ,Δ50.. 
8, 3, 47. χρήσιμά ἐστιν ἀμφότερα 
ἐρία ἀσδὲ: 1, 6, 80. 

χρῆσις, 508. αἱ εἰς τὰ πολεμικὰ χρή- 
σεις, 5.5 ΤΟΥ] 6] ΟΔΥ πη 8, 5, 7. 

χρηστήριον, ΟΥ̓ΔΟ]τΙΠῚ ἢ, 2. 15. 
χρίειν. ΠΟΥ. ἢ..1, 2.9 5..22. 
χρυσοειδὴς, []ΝῸΒ ἸμΒΙΔΥ ΔΓ 7.1, 2. 
χρυσόζυγος, 0760 προ οΟΥ̓ΠδΐτιΒ 8, 2, 

2. 
χρυσοχάλινος, ἴγ6Π 0 ΔΌΓΕΟ ΟΥ̓ ΔίᾺΒ 1, 

8..5.. 8. 5. 5πῦ, 
χρῶμα, ὈΆΪΠΙΟΥ ΟΥΒ 1, 6, τό. 5, 2, 34. 

χρῶμα χρυσοειδὲς, 0 ἀ᾽τηἃ χαλκᾶ 
1] πηἴΓ 7. 1. 2. 

χώρα, 66, ΓΕΡῚΟ 1,.4,18. 7,1,.43. 8, 
Ἴν 28. αὐτοῦ ἐν τῇ χώρᾳ Ἴ:1, 23 
δηηοῦ. ἐπὶ χώρας εἶναι 1. 6. νῶν 
7, 5. 68. Ἰοοῖιβ 46 πὴ 41118 1Π ΟΥ̓ῚΠ6 
ἃἰϊααο ἐοπ θέν» 2.4.2. 2....2 7. 5.5 
41. εἴς. ἕως ἂν χώραν λάβῃ τὰ πραγ- 
ματα, ἀοῆθο βαππ) ααδθαῖθ ἰοσαιη 
ΔΟοθρθυῖηΐ 4. 5. 27. ἐν μισθοφόρου 
χώρᾳ εἶναι, ΠΠΘΡΟΘΏΔΤΊΙ ΠΉ111018 Ἰοοιιπι 
ἴΘΏΘΓΘ 2,1, 1ὃ. ἐν ἀργοτέρᾳ χώρᾳ 
ὑπομένειν 4. 3, 2. 

χωρεῖν, ΡΥΓΟΘΘάΘΓ6. διὰ πάντων ἐχώρει, 
40 οἸηηῖθιι5 τοροίθθαῦαν 23,3, 02. 

χωρίον, ἸΟΟ8 2, 4510. 8» 4: 21. ὃ, 2» 
ΩΡ: ΘΔΒΙ 6] Πα τὴ δ» ἃ. πῶς Τῷ; 

χωρὶς “τούτων, 1118. ΘΧαθρΟϊθ 1, 5. 8- 
χωρὶς εἶναι ἀλλήλων, ΒΘΡΑΓαΙΟΒ 6886 
6, τ, 7. χωρὶς γενόμενοι, ἴῃ Ρ]ΓΟΒ 
Τηδητι5 ΟΝ] 4.1, 18. 

χωριτικῶς, ΤΠΟΤῸ ΤἸΙΒΌΙΟΟ 4. 5. 54: 
χῶροι, ΔΡῪΪ ἢ, 4, 6. 
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Ἰελίους; ΥΩ} 118.01; 3.,.2,.3...2..4, 6:6, 
", ἄν, 8.,.5. 18. 

ψεύδειν ἐλπίδας, ΒΡ6 πὶ νὰ πατη οϑίθῃ- 
ἄθγθ 1, 5» 13. ψεύδεσθαι, Πάθιη 
ααΐαπη ΠῸΠ Βούνα 8, ἀθοίροῦα 8]}- 
ΠΌΘΠ. 1, 6, 19. 0, 1,11. συνθήκας, 
Δ ]]ου 6 ἤά θη ρϑούδιη Ρ, 2, 10. 

Ψιλὴ μάχαιρα, 5'πηθ. ὈΑΙ(618. 4, 5, 58. 
ψιλοὶ ἱππέων, ἀοϑίιπ0ι: δαυϊίαία 5, 

8» 57: ᾿ γνν 
ψιλοῦν τινα, πὰ ἀἀγ6. ΟΟΡῚ18. οὗ δὐιχ1}}18 

4; 5» 12. ᾿ 
Ψυχὴ. ἀπϊπηὰ 8, 7, 19. Υἱίᾶ 3, 3, 44. 

σώζειν τὰς ψυχὰς, νἱΐδη ΒΘΙνΑΓΘ 4, 
1, 5. τῆς ψυχῆς πρίασθαι, νἱΐα το- 
ΑἸΠΊΘΓΘ 2,1,36, 41. ΠΡΙΔΟ ΔΗΪΠΗΙ 1, 
3,18. δύο ἐστὸν ψυχὰ 6,1, 41. 8Ρ- 
Ροὐϊξιβ δἀθηα] οὐ ὈΙΡ6 Πα] 6, 2, 28. 
8, 7. 4. νἱβ οἵ Του ο ΠΊΤΩΙ 3» 3» 
18. ταῖς ψυχαῖς παρεσκευασμένοι, 

μος 8ΔηΪπΊ0, ὮΟΟ ΘΟΉΒ1110 2, 1,11. ἥ 
Ψυχή μοι παρεσκεύασται, ΘρῸ γΟ]Ο, 
ΤῺ8 ΡϑΙαν 5. 1, 26. ὦ ἀγαθὴ καὶ 
πιστὴ ψυχὴ 7. 3,8 

ψῦχος, ἴτσὰβ8. ψύχη 1, 2, το. κατὰ 
ψῦχος 4. 2, 20. 

ψυχρὸς, [ΠἸΡΊα 8, 41 δουπήθη αα]θηι 
Ἰοουπηαιθ βθαυϊθαγ, 56 ΠΟῚ 8586- 
΄αϊίαγ 8,4, 22, 22. 

ψωραλέος, ΒΟΔΌΙΟΒΙΙΒ 1, 4: 11. 

ὧδε, θπο 1π τη 1 1, 4, 13. οἷο, αὐ 
ὨῸΠΟ [δοίτηῖ5 6, ΙΓ, 12. 

ὠθεῖν, Ρτοίγιβετο, ΡΥΟΡΟΙΊοτο, εἰ τῷ 
ὠθοῦντες ἐξώσειν πιστεύουσιν 6, 4. 
18. 7.1,)32: 5» 38. ἄνω τινὰ, ργοίτα- 
ἀθγθ βϑυγβατμῃ 3, 2. 5. Μαᾶ. τῦρϑγθ 
ΠΙΒΙ 56. ,.3.»0 4. 7:1.33 5.38. 

ὦμος, ΠΠΊΘΡΕΒ 5. 4; 8- 
᾿ ὠμὸς, ἸΠΠΠΊΒΠΤΙΒ 4, 5. 9. ὠμότης, 1η- 

Βυτηδηϊΐαβ 10. 
ὦνια, ἴῃ ἴΌΤΟ γΘΏ8]18 1, 2, 2. 
ὥρα δειπνεῖν, [ΘΙΡΙ5. δϑῦ σΟΘΠΔΠα] 4, 

5» 1. ὥρα ἂν εἴη παρασκευάζεσθαί 
σοι, ὅτῳ μαστιγώσεις με, αυϊη ἰὰ 
ΡῬΔΓΔ5 40 ΙῺὴΘ6 ΨΘΙΌΘΓΕΒκ 1, 4,1 3, 
28. 3, 1, 43. τοῦ πρόσηβον γέ- 
νέσθαι, εοἴαβ μι ογίδ! ΡΥΟΧΙΠΊΔ 1, 
4. 4. 

ὡραία γάμου, ϑοῖαία 1011} 4, 6. 9. 
Ὡς, ἡπ0 0 1.4. 12: 5.35. 5» 44: 8.» 2". 

ὡς ὅτι 5, 3,30. ἐλογίζετο ὡς ἧττον 
ἂν αὐτοὺς ἐθέλειν 8, 1, 25. αὐυϊᾶ 1, 

151. 6, 2..3τὶ. 5.5. ὃ. 4,3.,,20, 
47. Ῥοδβίαθδηῃ 1, 4: 4.5 18. εἴς. αὖ 
ΤΟΝ ἘΣ ΕΣ θυ δε θρΥ}: δὲ.» 0, .5, 
4, 39. 6. ἱπαῖο. 7. 3, 2,13. 8» 2; 
246. ὡς μὴ ΡΥ7Ὸ ὅπως μὴ 1, 2, 3. 2, 
1, 9. ὡς, 4ιδϑὶ, ἰΔΠατιᾶπι, αἰ6 5ἴηιι- 
Ἰάΐο σοΟη δ 0, (16 γοὶ ϑρθοῖθ οωΐοϑγηα, 

6 ορὑγμ!οη!θ 5..1, 12; 4» 4. 6, 2, 2. 
ὡς βουλόμενος ἐλθεῖν, μγδ τη8 [ΘΥΘἢ5 
ῬΙΟΠΟΙΒΟΙ 2, 4, 17. ὡς οὐδὲν θαυμά- 
ζοντες 8, 1, 42. 06. ἴη7. ὀλίγοι ὡς 
ἐγκρατεῖς εἶναι. 4: 5» 15: ἀγέλην συ- 
στασαν ἐπι τὸν νόομεὰ ὡς μὴ πει- 

θεσθαι τ, 1, 2. ὡς---αἀαρύσασθαι 1, 
5..8,. 4; 2. τι Ὑ5:5.2.κ 85 1 ἡμάς 
χεσθαι, υὖ Ῥαρποιηι8 ὦ, 4, τό. ὡς 
ἀποδημεῖν, αἴ ἀΌ 6556 ροββϑῦ 80 ὉΠῸ6 
8, 5».1. οἵη, ραγἐοίρίο ζιέωγὶ, αἱ, 
60 ΘΟΏΒΙΠΟῸ ἃ, ὡς παίσων, τὖ ἴΘ- 
ΥΙγοῦ 4,1, 2. ὡς ποιοῦντες, αὖ ἴα-᾿ 
οἰδηΐ 3,1, 20. ὡς οἰ, ποηνηαΐίυϊδ : 
ὡς μέλον αὐτοῖς, αυϊα Ἰρ515 οβδϑί 
Οὔ 5.» 2, 24. ὡς μάχης ἔτι δεῆσον 
6, 1, 26. ὡς δεῆσον ἀγωνίζεσθαι, 
αδϑ] Ραρπαπάτστῃ ἴογοὶ ,.0.18:}22. 
ὡς κεκρατηκὼς, υἱῷ ρΡυΐαΓεύ 718π| Δα 6ρ- 
[ΠΔ 86 6586 γἹοίο Δ 6, 2, ὃ. Οσὐ1η 
8.4]. ὡς οὐκ ἀναγκαῖον τὸ κλέπτειν 5. 
Ι, 12. δηποῦ. οἵη, σοηλέϊυο ραγίϊ- 
οἷρὶὶ: ὡς παυσομένου τοῦ διωγμοῦ, 
ΓΘ] ἴοτο αὖ ρου ΒΘΟ  Π]ΠΟΏ15. δϑϑϑῦ 18 
1,4,21-. 1, ὅ, τι. 2, 3» 15. ὡς τάλη- 
θὴ ἐροῦντος, 3.1, 9. ὡς οὖν ἐμοῦ 
μηδέποτε ἀμελήσοντος οὕτως ἔχε τὴν 
γνώμην 6, 1..4λ4ὸς ὃ. 4; 27: 1: το. ὡς 
εἰρήνης οὔσης 3, 3: 4. ὡς ἠδικηκότος 
ἐμοῦ μεγάλα 6,1, 37. 1: 5».35- 8» 5. 
ὃ. ὡς οἵη, ασοιιδαΐζυο ραγίϊοϊριλ 1, 4. 

23. 1,06,1, 35. 4:8» 53: 5»5»47: ὕ; 
1,10. 8,1,46 εἴς. ὡς σφίσι δοκεῖν, 
ααοιηδαιηοάππι ἢ 10515 νἹ ἀθυθίτν 5, 2, 
4. ὡς, 84. ὡς ἐμὲ 1,2, 14. ὡς αὐτὸν 
4:06. το. ὡς ἐκεῖνον ἰέναι 5. 5. 1. 1, 
4. 26. 4, 4. 12. ὡς τὸ φρούριον, δα 
σαϑίθ 1 5, 3, 12. ὡς Γαδάταν ἀπο- 
πέμπειν 5. 4. 1. ὡς, ]Ζαδτη. ὡς τά- 
χίιστα τ ΟΣ 26. 3: 3.10. ὃ, 6. τ. ὡς 

πλεῖστα 5, 2; 2Ο. ὡς μάλιστα , ύ, 
10. 4: 2, ἢ- ὡς δυνατὸν ἦν τάχιστα 
5» 4. 3. ὡς ἐδύνατο τάχιστα 23, 2: 14. 
ὡς δυνατὸν τάχιστα ὦ, 2, 3. ὡς ἂν 
δύνωμαι κράτιστος 6, 1, 48, οΟἱη 
ροϑὶεϊυο: ὡς ἡδὺ, αύδτη ᾿πουπάπιη 
οϑί 7, 1. 1ο. ὡς καλὸς, αὖ ρυ]ΟΠΟΓ 1, 
3, 2; 4,11. ὡς μνημονικῶς, ΠυδΤη 
ΤΩΘΙΩΟΥΙΘΙ 5» 3. 46. ὡς τὰ πολλὰ, 
ῬΙθγατηααθ Ὧν: 1. 30.. 8;. 5. τὖ-: ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ, ἴετθ Β; Ὁ». 50. ὧς 
ἐπὶ τὸ πολὺ πάντες, ῬΙΌῸΡΘ τπ|- 
ΨΟΙΒΙ 1, 6, 27. ὡς οὐδεπώποτε, 
ἤτ δ μάλιστα, ταχῖτηθ 3. 1. 103 2, 
15. αἷ ργορογίϊοηθ, ἃπηοῦ. δα 2,1, 
6. οἰ τμηιογ αἰλθιι5 : ὡς ἑκατὸν, ΟἸΥ- 
ΟἸΓΘΥ ΟΘΗΓΠ 4. 5. 13. ὡς χίλιοι 
ΟἸΡΟΙΓΟΥ Π1116 4, 2, 1. οἴθ. ὡς ἄν. ὡς 
ἂν παῖς μηδέπω ὑποπτήσσων 1, 2, 8. 
ὡς ἂν στησομένους Δα 1, 4, 22. ὡς 
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ἂν ἐξ οἴκου μεγάλου 5. 4, 20. 86- 
αυθρηΐε ορίδινο 1, ύ, 13. 4, 2, 29. 
δΓ.241.7. 5.37.8. 1. τὸ δῦ ἴΟ. 6ΘΉ], 

ἘΠ. 2,17. 5» 3,21. 5. 4» 25. 
ὡς δ᾽ αὔτως, ΒΙΓΩΙΠΓΘΥ νΘΙῸ 2, 1, 22. 
οίς. ὡς, 1ἴἴὰ 4, 2, 40. 

σαύτως οὕτως, ῬΙαηθ Θοαδηη πηο6ο 1, 
τ» 05),5: 8: 5.5: 

σπερ, ΨΕΙΌΙ οαῖιδα 5, 1, 10. ὥσπερ 
εἰκὸς, αὖ ὨδΟ65886 ογδύ 5. 4,5. ὥσπερ 
καὶ, α ὈΪΔη6 5, 2, 25. ὥσπερ καὶ--- 
οὕτω καὶ, υὖ---ἰία 5, 5» 46. ὥσπερ 
καὶ---κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ, 16. 
8,2, 5. ὥσπερ ὅτε 5, 3. 5. ὥσπερ, 
ααϊᾶ 4, 5.54. οὕτω---ὧὄὄσπερ, ῬΥΟΡ- 
ἴογθᾶ---ΑἸοα 4, 5, 34. ὥσπερ ὑπε- 
φθόνει, ᾳυδ8ὶ, αοαδιηπηο 0 4.1, 
13; 3; 3: ὃ, ΣΙ τς 

σπερεὶ, αιι85] 4; 2. 2. 

ΙΝΌΕΧ απ οῦϑ. 

ὥστε, αἴ, ροβῦ παρακαλεῖσθαι 2,1, 10. 
3,2, 29. 4,2,30. ΟΟΉ. 2. 4, τ8. 8, ΩΣ 
Ιο. ὥστε ἀπελάσαι, δα αὐϊροπάαπι 
83, 2, τό. ὥστε προβουλεύεσθαι, 
ΡΙΡΟΡίθγθα αυοᾶ ᾿ΘΟΠΒΊ] τη σρογθηΐ 
ῬΥΪῸΒ 4, 3.17. ὥστε ἐπεθύμει ἄν τις 
1, 4.3. στε ἂν ηὗρες 4,5, 6. ὥστε 
ἐβούχωνφεεμδ λον ἢ συνέπραξαν ἄν. 
ϑ:οσϑι 

ὠτακουστεῖν, ΔΌΥΊΌτ15 σα ρίδΥ 6 ΒΘΥΓΠΟΏΘΒ 
ΠΟΙ ΠΤ ΜΘ] ΥἹΠΊΟΙΈΒ 5. 3. 57. 8, 
ΤΟΣ 

ὠφελεῖν τι, ἴῃ 8110 ἃ ΓΘ ῬΥΟάΘ586 2, 2, 
27. τὸ κοινὸν, ῬΥΟΙΘ6586 ΥΘΙΡΌὈ]1Οδ 
2. 2,20. ὠφελεῖσθαι, ἴτγιιοῦτι5 Ρογοὶ- 
ΡῬΘΙΒ 5,» 4,34. ὠφελοῦμαι πρός τι ἔν 
τινι, Δ]Ιχα!α ΤῊΪΠΙ ρῥγοαθϑί δα 2,1, 
25. ὠφελήσεσθαι, ὠφεληθήσεσθαι 
2: ΩΟΙ 



Ἐδῶ 

ΑΌΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΒΕΒΙΘΕΝΏΌΑ. 

1.1, 2. ἴῃ νΆΓ. 801. ἀο]οῖο ν. 5. νομεῖς Ο. ν. 7. 56. νομεῖς Ο.α. ἴΙΐπ δηποῖ. 
τα νομέας ν. 13. ροϑῦ 6. φαἃ.: βῖνα ΟΠΟΥΟΌ. νο]. 1, Ρ. 217, 26 (ὐδἰβί. 

Το τ, δὲ ΤΠ νΑΥ. Β6ύ: νι 2. δα κῦρος Ροβί (ὰ. ἀ6]6 σουητηᾶ. 
1,1, 4. λέγεται, αιοα ρΡοϑβὲ αὐτόνομα ροπὶΐ 1"., ἀο]οίο ρΡοδβὺ αὐτόνομα 6010 οἵ 

γϑοθρύα τηϑ]]οστισα βου ρύπγα τϑοΐθ [0111 αἸοὔτιτη Ρταΐ. Ῥ. ΧΙ]. ἴῃ δημοῖ. δα ἄλ- 
λου, 60]. 22 0. 4. 80Γ. (6 

..,2..,.7: ἀχαριστίας Ἀδβριοῖῦ θέϊαιη Αποη. περὶ μνήμης Ρ. 1590. 10 66. Βακ. 
1, 2,14. ἢν δέ που] . δα 7: 85» 68. 
Τ. 5: 3. ΡΘπα]ῦ. 4.6]. σογητηδ ροϑβύ ἑόρακα. 
Ἱ. 8. 5: εἴ που] ν. 887, 5; 68: 
1, 3» 4. ἴῃ δηποῦ. Δα λεκάρια ν. 4. 80. λεκάνιον.---ἰῃ νΑΥ. 501. Δα ἀποκαθαίρει 

ν΄. 2. ἀδἸ θη τ οἵ. 
1. 3. 8. ἴῃ νΔΓ. 501. ν. υ]. 501. οἰνοχοοῦσιν. 
1, 3510. ἴῃ δηποί. δὰ ἐκεκράγειτε ν. 3. ΡΙῸ εἰτε 867. ετε. 
1,.3.14. ν. ΡΟΠα]Ό. ΒΟΥ. συμπαίστορας. 
1, 4,10. 7. 80. διαπράξασθαι σφίσιν. 
1, 4, 4. τὸ πᾶσιν ὁμοίως προσπίπτειν] Ὗ. 1) 8: 4. 20. 
τ:,6, 3. ν. 6. ἀο]οίο τὰ Βοῦ, μεμνῇτο. Ν,΄. ργεϑῖ. Ρ. ΧΙ. 
1 ΘΟ 120. π΄. 5ΕῚῚ εἶπας, αἱ 7. 5». 55). 
1, 6, τ9. ν. 12. φείδεσθαι) 5εΥ. εἴργεσθαι. Ὧδε αιο ν. Τ]ι65. δίερῃ. ν. Ἔργω, 

νο]. 3, Ρ. 1084 Ὁ. 
1. 6, 26. Ἰῃ νγ΄. 5.7. ΡΙῸ ἄν 50. ἅν. 
1, 6, 40. ρΡ. 69. ν. Ρεπα]ῦ. Ἰῃ νΑΥ΄. 50. τοῦ. ΤῊρ΄. Γ΄, σοΟὨ͵πηροηάα οὰπὶ ργεθοοίδη- 

θυ, τ τ", 45: Ὁ. Ἴ1.ν. 5. ὁποίοις οἴϊατη α. 
2,1, 5. Βηποῦ. Δα ̓ Αρτάμαν 844.: Εἰ ̓ Αρτακάμαν Τ᾽ τοί. Η!δύ. 1, 73: Ἰάογηατια 

ἴαῦτα Τὰ πατοῦ οἱ Μάραγδος. 
2, 2, 2. Δηηοῦ. 8 ἐγένετο ν. 6. ὨδιιγῸ] 50Γ. Ρ]ΌΓΔ}1 σὰπὶ ποαΐτο. 
2, 2; 4. ἴῃ ΨΆΥ. 50. Υ. 8. οἱ 2, 2, 5. Ρ. 88, ν. 6. ργοὸ Ν, βου. 
2, 2, 5. δΔηπού. δα τοῦ ἐμβάπτεσθαι 844. : 5'86α οδἔϊδιη δρῃα 'ΓΠΏθοοΥ. πῆς τὸν 

πιέειν, Β]αΐο ἀγύϊοι]ο, 41 βαβρθοίιβ ἔα οὔατη ἴῃ ἸοοῸ ΑΠΥΠΟ]. πδς ΘΘΥΤΙΟΥ 
δρυα Χρη. 
5. 5. 2. ἃ. ΒΥ. δεῖ. 
2, 3. 8. Ὁ. ργϑῖ, Ρ. χί!. 
2, 3,10. Υ. 3. 561. ηὐθυμοῦντο. 
2, 3» 21. ΟΠ ροΐοραί ϑΟμ ποθι θυ δα ὡς---λόχος αἸδραίαί!ο σοηΐγα βουῖρία- 

ῬΆΤη 8) ϑίθρῃδῃο Π]αΐδτη ῬΙῸ ΨΘΙΊΟΥῚ ἴῃ Ρυϑοθα θη] δηποῖ. ροβιΐδ. 
2. 4510. ἴῃ ΨΆΓ. 8501. 8 τινα Υ. 2. ΡΓῸ α 80. ἃ. 
2, 4::τ1. Οὐπὴ Ομ ΘΙ ἀ6Υ1 σοπ]θούαχα οοηΐ, 4186 ἀϊοία ϑαηΐ ρῥτοθῖ. Ρ. χὶ!. [Ι͂ἢ 

νΓ. 507. ΡΙῸ ΤΩ. ρ΄. ΒΟΥ. ΠΊΡ', 
2. 4: 18. ἴῃ ΑΓ. 501. ροΒβιία ν. 2. [ΔΌ1Ὶ προέπεμπε, Ῥοῃ. ν. 3. ἃηΐ6 ἕπεσθαι 

εὖ ρΡγο᾿ Απέρχεσθαι 50Υ. ἀπέρχεσθαι Α.Ε. 
2, 4. 27. ἴῃ νΆΓ. ΒΟΥ. δα μάσσων Ρ. 117, ν. υἱ(. ροβύ μακροτέρα 66]. 1. 
2; 4, 32. ἴπ Δηποῦ. Υ. 2. ΡΙῸ 22. 501. 23. 
3,1, 7. ἴῃ δηποΐ, Ρ. 122. ἃηΐθ ἀδελφοὺς Δα 4, 7. οἵ δηίο ταῖς ἅρμ. 8.. οἴ 60]. 2; 

ν. 6. βεΓ. ἁρμαμάξαις. π 
3»1,17. ἴῃ δηποῦ. δηίθ παραχρῆμα 864. τ7. 
3:1, 25. Υ. 4. 50, ἑαυτούς. 

3, 2, 8. ν. 5. 50Γ, δέξονται, οἴ Ἰῃ νδγ. 8ογ. Β. Υ,, δὰ 8,1, 5. 
Θ. 2, 2ΟΟΥ͂, 7.501: ὠφελήσεσθαι. 
3,2, 27. Δῃποῦ. 84 αὐτῶν ΡΥΈΘΡΟΗ. 27. 



Ἶδῳ4 ΑΌΘΕΝΘΌΑ ΕἼ ΟΟΚΕΙΟΘΈΝΘΑ. 

3» 3» 30. ἴῃ ΝΆΓ, 80}. Ρ. 152, 4. 6---Ηεἰπάογῆμϑ ἀο]θη 4. 
3, 3, 45. Υ. 2. 807. μῶρον. ν ει 75. 5: 10: 
3, 3, 63. ἴῃ δηποῦ. ΘοΠηΠθ᾽ ἀ6ΥἹ ΡΙῸ, [{8--- ΡΑΥ]5.. Β6Ρ. (ἀπε]ῇ. οἱ Ῥαυ]8. 
3, 3» 70. ἴῃ ΔΓ, 80, Ρ. 161 δηΐθ πεπαιδ, Δ4(, 70. 
451,13. ἴῃ ΝΆ, 50. Ρ. τύ5. ν. ῬΘΠα]Ό. δηΐθ θα. 46]. συ. 
4.1, τύ. ν. ὃ. 56: ἀναγκάσομεν. 
4.1, 17. ἴῃ νΆΓ. 561. ῬΓῸ ἐπειδῆ Β0Ρ. ἐπειδὴ δέ τις. 
4, 2, 2. ἴῃ νδΓ. 86. 84 ἁμάξας τὰς ΡΥῸ γ 50Υ. Γ΄. 
Ἵν 3 3. Ν. 7. Β0Υ. γὰρ σφίσιν. 
Ἵ. 5. Ἧ 1 ὑαΓ. 50: Καὶ: ἦν γὰρ 807 ΒΓῸ, καὶ γάρ. 
4» 5» 8. ἴῃ να]. ΒΟΥ, ΡΓῸ ἐν Β0Γ, ἐν δῃΐθ ἡ. 
4. 5.12. ἴῃ ΨνΔΓ. 801. ΡΙῸ τοῖς 50Γ, τοῖς] 
4, 5» 14. Μβάογαμῃ. Ν΄.] ὅς. Μβάοσγυμι, υὐ ογβάϊαϊῃ Θομποιάθγαβ. ϑ'βα νυ. 
4: 8» 45. ἴῃ νΆΓ. 501, 8, : ὑμεῖς ΟΠ. 646. νοί(. 
4. 6. Ἰηδβοῦ, Ζ7 580Γ. ς-.---2. ν. 7. παῖς] 84. ὁ οχ Δ. 
5» 1, 21. 1 νδ΄. 50Γ. ροϑύ ποίδΐϊ 46], ρᾳποίαμῃῃ. 
Εν 1, 24. που ἡ. 86 7; 5 08: 
5» 2. 3. ἴῃ νΆΥ. 500. ροβῦ σοάϊοθ ροῃ. ραποίτῃι. 
ΠΡ, δ᾽ δηποΐ. ν. υ]Ὁ. 50Γ. στάζοντα. 
5» 2, 7- ἴῃ ναῦν. Β01. Δηΐ6 καλπίδας δά. 7. 
ἘΣ ὃ. ν. 3. 561. νῦν δέ σοι ὁρῶ ὀφείλων. Ν΄. ρῥτοῖ. Ρ. ΧΗ. 
5, 2. 18, ἴῃ ψΆΓ. 501. ΡΙῸ ἢ 801. ἦν. 
5» 8. τό, ἀπποῦ, ν. 4. 50}. ἀὈ]ΐαν!. 
5. 2, 52. δῃποῦ, 88 ὑπομένοι ν. 8. 416]. ξογτηᾶ. 
5» 4. 7. ἰῇ ΨΑΓ. 501, ἕως Ν, σοΟΠἸ Πρ ΘΠ απη ΟΠ ΒΘ ΘΠ 0 τι8. 
5», 5» 38. 1ῃ. δΔηῃοῖ. Υ. 4. 807. 6, 2, 2. οἴ ΑΠ80. 

ι, το. ἴῃ δημποῦ. ν΄. 4. 501. ξαρογοῖ. 
Ι, 52. ἴῃ ΨΔΥ. 8601. τριώρυγον 507. ΡΙῸ τετρώρυγον. 
, 54. δῃηποῦ. δα ἀγωγίου ΡΙΦΘΡΟΙ. 54.---ἰπ δηηοΐ. δα ἑκάστῳ δηΐθ ΑΠΔΌ. 

ἜΠΠ ΠΣ: ΩΣ 
2, 4. ἸῺ ΨἈΡ. 501. ὑπονοῶν 807. ΡΓῸ ὑπονῶον. 
2, ἤ. ἴῃ δῃποῖ. ροϑὲ (ὑδϑύα!ο δα ἃ. : ρσῖτηο Ιοοο φαοᾷ ΘρῸ ΘΧὨΙΡα!. 
2, 24. ἴῇ δῃηοῦ. δηΐθ ὡς Δ6α. 24. 
3, 18. ἴῃ δηποῦ. δα διώξει δΔ4α.: κὖ διώξη Η δἰ παοτῆιϊιδ.---δηποί. δα ἐς 

γ΄. 4. δα. εὐ Β. Ἡ. ὅν. τ,6, 12.---ηπποῦ. Δα οὐδαμῇ ν. 1. ροϑύ οὐδαμοῖ ααά.: 
δυταία ΑΗΔ0. 6, 5, τύ. αὐὶ ν. δηποί,, αὖ μηδαμοῖ. 

6, 53, 28 οἵ 20. ΒοΥ, Εὐφράτα οἱ πολ ρύνα: οἵ ἴῃ δῃηποῖ. 4616 ν. 6. βιιηΐ---ἀοιοηάᾶ. 
7» 1, 18. ἴῃ νΔ}᾽. 501, ἰθρ', προήσομαι οἷ προίσομαι. 
7» 8» 11. δΔηποῦ. δὰ πλεθριαίοις ν. 5. Δρυὰ δυίάαιμη ἀοἸοηάα σταδίου πη- 

χῶν ν΄, 6Χ Ριϑοοἀθηίθιι8 1Π]δΐἴαᾶ. 
7». 8» 27. ἀπποΐ. 04. 801. υἱ ΔΙ(6 8 Π6: 
7, ὃ 5, 20. ἴῃ δηποῦ. δα βασιλέα ν. 12. 14. 850}. ΡΟΒΙΓΘΗΙΙΩ---Υ]ίδ. 
7, 8» 31: 1η ΔΓ. 50. μηχανὴ---Ἰ). Ροποπάα 28. ροϑί ἃ. ΝΠ 1η8]6 δυίθῃ 1)., 

51 μηχανὴ ταυΐαϊθι 1η μάχη, αἵ αἸτορταρ 510 1ἢ ΟΘίου 8. 
7. 5» 40. ἴῃ ΨΑΓ. 56}, ἸΙορ', νῦν μὲν καιρὸς διαλυθῆναι. 
7. 5. 61. 1Ἰὴ δῃηῃοῦ. ροϑύ βαβροοία δα. ΥΥ βἰβἰκῖο. 
ἢ, 5.5 Ἴ5- Υ. 2. 801, ἀρκεῖ ὥστε. 
8,1, 26. 1η δηποῦ. ν. 0]. Β0Γ. ὀρῶν. 
ΘΙΙ, 41 Κ. 5. 800: εἰσι: 
8, 2,11. ἴῃ δηποῦ. ροϑῦ παρηγγελμένον Δ α.: αποά τηδ]οθαὺ Υ̓́ΘΟΚ που] η115, 
8, 2. 25. ἴῃ δῃηποῦ. δα ἐπεσκόπει 50Γ. ἃ Χροη. 
8 
8 
8 

Ψ »“Ψἦ 

»ν 

» ν Ψ 

Ω, 

δοσιδιῶ οὶ διοὶς Ψ 

, 8,1. Δηοῖ, ΘΟ] πηρθηδ οὐπὶ Βα 1] δὰ 5. 2. το]αΐα. 
, 45 8. ἴῃ δῃποῦ. ν. 7. Β6Υ. πλέονες. 
» 7»1. ἢ 8πηοΐ, δΔ4 πρεσβύτης ν. 4. {{]ἸΟ651Π107} 501. ἀαδαγαρθοβιτηο. 

ΒΟΟΚΒ ΡΕΙΝΤΕῈΡ 



Δαν, 1857. Νειυ Βοοῖξ αγὸ τιαγκοα 

ΒΟΟΚΒ , 
ΡΒΙΝΤΕ. ΕΟΝ ΤῊΝ ὈΝΙΝΕΝΒΙΤῪ ΟἹ ΟΧΕΟΒΏ: 

5ΟΙῺ ΒΥ 

Φοην Ηξνκυ ῬΆΚΚΕΑκ, Οχίογα ; ἀπὰ 377 δἰγαπα, Ἰμοπάοῃ : 

δηθὰ Ἐς. ΘΑΛΆΡΝΕΚΒ, 7 Ῥαϊθυποβίου ον, Ομ 0} : 

Ἅ4{ ἦό γυϊοιοίηφ Πγῖοο5 ἐν Βοαγάϑ. 
ΦἸΘΟΗΥΠΌΒ ΙΝΡΟΙΒΕΙΙ. Εά. 2. 1851. ὅνο. 55. 66. :--ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ, 

Ῥαχίεβ Π. 1841. τόξ5. :--οῃο]α ατθοᾶ. τ851. ὅνο. 85. 6α. 
ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ ὈΙΝΡΟΚΕΙΙ. Τότ 11. 1835. ὅνο. 115.:-- ΑΝ ΝΟΤΑ- 

ΤῬΊΟΝΕΒ, Ραγίοβ 11. τ827. ϑνο. 105. :--- ϑο 011 ατϑοοα, Ραγίεβ 1Π1. 1820. ὅνο. 
11. τ15. 6α. 

ΕΠΕΙΡΙΠΕΝ ὈΙΝΡΘΟΆΒΕΙΙ. ΌΤΙ 11. 1894. ὅνο. 145.:--οἈ ΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ, 
ΘΟ ΓΙΘΕ ΕΠ. τ846ὲ τῆ. 16: 

5ΟΡΗΘΟΠΕΝ ὈΙΝΡΘΟΆΒΕΙΙ. Βα. 2. 58. σα. Ομῆν απηποίαϊϊοηίδιι5, 'ΤΟταὶ 11. 
1840. ὅνο. 125. ----ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ. 1826. ὅνο. 95. 6α. :---- ϑοῃο}18, ΕπιΜ5- 
ΠΕΥ. 1825. 85. 6α. :--- 11 ΝΟ]. Π1, ΠΙΝΌΟΒΕ. 1852. 85. 647. 

ΟΒΑΤΟΒΕΒ ΑΤΤΊΟΙ, ΒΕκΚ Κακι, Τοῦιαβ 1. Απρῃοη, Απάοοϊαεβ, εὐ 1.γ- 
8188. 1822. ὅνο. 75.:---ἰ]. Ἰβοογαΐθβ. 1822. ὅνο. 75.:---1Π1, ἴβϑουιβ, “56 }1- 
68, Πυγοῦγριιβ, οἷο. 1822. ϑνο. 78. Τηαϊοο5 (ὐεθοϊ δίβ ἃ 1. ΜΙΤΟΉΈΕΤ,, 
Α. Μ. Ἴοπι 11. 1.45. :--ἰπάοχ (ὐτϑοοϊ[δί]8 ᾿Βοουδί!οθθ, ΜΙΤΟΗ ῈΕ1,,. 1828. 75. 

--  ΕΜΟΒΘΤΗΒΝΕΝ ΙΝΡΟΒΕΙΙ. Το ΙΝ. τ846. ὅνο. 21. 25. :--οχὴὶ 
ΥΟΝΙ.ΨΝΙΙ. ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ. 1840. 11. τ6ϑ. :-- Το Ψ1Π. ΓΧ. Β΄. Πο] 18, 
ἘΠΗ͂Ε ἼΠ5: 

-- Ξῖ:ΟΉΟΠΑ ἴῃ βομίποπι οὐ ᾿βοογυδΐθιη, ΠΙΝΘΟΒΕῚΙ. 1852. 45. 
--ΕΗἩ ΔΕΡΟΟΒΑΤΊΟΝΙΝ μοχίσοη, ΠΙΝΘΟΒΕΙΙ. ΤΌπι 11. 1ἴ. 158. 
ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΙΞ ΟΡΕΒΑ, ΒΕΚΚΕΕΙ. Το Χ]. ὅνο. 531. 115. ὅ6α, Ἐδοῖ 

νΟΪΠη6 0 θ6 Πα ββρϑγδίβὶυ. 
ἨΗΟΜΕΒΙ Π1ΑΒ5. οὐτὰ Ὀτονὶ δπποίδθομπο (. α. Ηδγπῖ. Αοοράππί ϑοθο] 18 
τη ΠΟΥ. ΤΌΙΤΩΙ 11. 1854. ὅνο. 155. 

ἘΗΠΟΜΒΕΆΕΙ ΠΠ1ΑΒ5 ὈΙΝΡΟΒΕῚΙ. ὅνο. τ856. 58. 6α. 
ἙΗΟΜΕΒΙ ΟΟΥΞΒΕΑ ΒΙΝΡΟΒΕῚΙΙ. ὅνο. 1855- 55. 6α. 
ἐς ΟΠ] τδθοδᾶ, 2 νῸ]5. ϑὅνο. 1855. 18. 6α. 
ΗΒΡΗΖΒΤΙΟΝΙΝ ποι ἀϊοη ᾿ζογαπα δα ]α1 Τ', ΓΟ ΑἸΒΕΟΕΡ. ΤΌ 11. ὅνο. 
1 55: 17: Βδς 

ΡΙΑΤΟ. Ἰρδοχ Οτεθοϊίαί!8 Ρ]αϊοη]οςο, Τ᾿. ΜΙΤΟΗΕ11, Α. Μ. Το 11. 1822. 
ϑνο. 145. 

ΡΙΟΤΙΝΌῸΣΞ, βδατϊαϊ Ει ΟκευΖεκ. Τότ {Π1. 1825. 410. 51. 65. 
5ΤΌΟΒΖῚ (4.) ΕΠΟΒΙΠΕΘΟΙΌΟΜ. Βα. Τ. ἀλιβεέοκν, 5. ΤῸ Ρ. Το ἹΥ, 

1822. ὅνο. 2]. 105. 
----- ΕΟ Οα ΡΗΥΒΙΟΦ ΕΤ ΕΤΗΙΟΖ. Βες. Τ. ΑἸ βεοκν. Τότ 11. 

18ε9: ὅνο. 1]. 15. 
ἘΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ Εχρεαϊῦο Ογτὶ, [,.. ΔΙΝΘΟΒΕΙΙ. 1855. το. 6α. 

Η!ϑίοτγία ατϑθοα, [.. ΠΙΝΘΟΞΒΕῚΙ. 1852. Πα, 2. τοξ. 6α. 
ΜοιηούδΌ.1α ϑοοσγαίβ, θα. ΘΟΗΝΕΙΌΘΕΒ. 1826. ὅνο. 85. :---(ΕἸΘΟΠΟΙΏΙΟΙΙΒ, 

εἴς. ΒΟΗΝΕΙΘΕΞ. 1826. ὅνο. 85. :---Οραβου]α Ρο]οα, οἷο. ΘΟΗΝΕΙΘΕΒ. 
1817. ϑνο. τοϑ. 6α. 

Α ΑΒΕΕΚ-ΕΝΟΙΙΒΗ ΓΕΈΧΊΟΟΝ, ὃν Η. α. ἴπηρΡεμ, ὮὨ. Ὁ. «πὰ Β. 
ΟΟΤΊ, Ὁ. Ὁ. οσόνῃ 410. Κα. 4. 1855. 1}. 125. 

Α ΠΕΧΊΙΟΟΝ ἴογ ϑομοοὶβ, δυυιαρϑα ἔτοτα ἐΐθ αὖουο. ἘΠ. 5. 84. 121η0. 1855. 
85. δοιιηα. 

Α ΟΟΡΙΟΌΒΚ ΟΒΕΕΚ-ΝΟΑΙΙΒῊ ΝΟΟΘΑΒΌΠΑΒΎ, 2άπιο. τ85ο. δά. 
5. 6. 

οἴκοι ΘΟΒΑΜΜΑΤΙΟΙ͂ ΒἈΠΠΙΜΈΝΤΑ, ΙΝ ὑϑῦὺΜ Β5Ο0ΗΟΙΑ- 
ΕΌΜ. τ2πιο. 1857. Εἰουοηέϊ, οαϊέϊοη, 45. δοιπα. 



δῶρ Ποοῖς ργίϊθώ 70) ἐδο {]γυϊυογϑὲίψ 97) Οωγογά. 

ΕΤΥΜΟΙΘΘΙΟΟΝ ΜΑΟΝΌΜ. Ἀρεθηβαῦ ΓΉΟΜ ΑΒ ΟΑΊΒΕΟΕΡ, 5. Τ' Ρ, 
1848. [0], 51. 58. 

ΞΟΠΙΙΠΠ ΒΒ. [Ιμοχιοοη [ἰηρτιδ 1 δὔιηφ ; Ὀγ 4, Εἰ. Β΄ 0 1,Ὲ, Α.Μ. 1825. [0]. 
1ἴ. 105. ἴηι δἠδοίβ. χἰ. 28. δοιμι. 

ΌΠΟ Αὺ ΤΠΈΧΙΟΟΝ. ἈΒβδοθηβαῖ Τὶ ΤΑΊ ΟΡ, 5.10. Το 111. 1824. [0]. 
"ἷ. η 5ἠιθοίβ. οἷ. 958. δοιμιά. 

ἜΜΤΠΠΙΓΔΜΒ, Α Ῥυδοῦϊοαὶ ϑαηβουῦὺ (ὐδιηγηδῦ, 1857. ϑὅνο. 125. 66, 
νΕΤῸΣΝ ΤΕΒΤΡΑΜΕΝΤΌΜ Οἀνθουτῃ οὰπὶ Ν᾽ γ}15 [θη θα5, (Η ΟἸτη65 οἱ 

Ῥδγβοη8). ΠΌΤ] Ὗ΄. [0]. 1708. 1827. τοί. ὅἤηι δἠθοίβ. 
ΕΧ νΘύβίοηΘ ΧΧ, τ848, 2 νοΐβϑ. Τ2Τη0. 148. ἶ 

ΝΟΥΌΜ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΌΜ αἈΦΟΌΜ 7υχύα ἐχθιηρ]αν ΜΙ] δηστη. τϑιηο. 
1851. 25. 6α. 
ΕΣ ΜΙ γραγαϊίοία 5. Θογίρέια Τοοα, τ2ταο. τϑ8Ρ56. 55. 

-- Ασὐθοῖκ δὰ ᾿ϑηρ] 5} Ὀγ ὦ. ΟΑ Ρυν Επ1,, 1). 10. 2 νο]5. 1827. ορονν ὅνο. 95. 
ΒΙΑΤΈΕΞΒΔΒΟΝ : Βα. “Ψ. Υητ:τΕ. τδρό. τ2τηο. 45. 6α. 
ΕΌΒΕΒΙΠΙ Βεϊορσο Ρτορμοίϊοθθ, ΑἸΒΕΟΕΌ. ὅνο. το. 6α. 

Ἐνδηρο]ϊοα Ῥγοραιδῖο, (ΔΊΙΒΕΟΕΡ. ΤΌ ΓΝ. 421. 1οϑ. 
Ἐνδηρο]ιοα 1)ειποηβίγαιο, (ΑἸ ΒΕΟΕΡ. ΤΠ ῸΠΙ 11. τί. 15. 
Οοηίΐτα Η]Θγοο]θιη οὖ Μίδγοβ] τη, (ΑΙ ΒΕΟΈΘΌ. 1852. το. 66. 

ΒΌΡΈΕΒΙΠ Ηἰβίονια ᾿ϑοο]οϑιαβίϊοα, δα, ὦ. ΒΌΒΚΤΟΝ. τϑρό. ὅνο. 85. 64. 
ΑΝΝΟΤΑΤΤΟΝΕΒ, ἴοχηϊ {Π{. ὅνο. 1842. 175. 

ΒΟΟΒΑΤΙῚΒ ΒοΒοϊαβῦοι Εἰ ο]οβϑιαβϑύιοα Ἠβίοτια. αια1 ἢ. Η σσϑευ, 5.1. Β. 
Ποῖ 5. τ α855.. ϑνο. 1]. 119: θυ; 

ΕΝΔΟΆΜΙΙ Πιβίοτια Εἰοο]οβιαβύιοα, Ν ΑΙΈΒΙΙ. ὅνο. 1844. 75. 
ΤΗΒΟΘΟΒΕΤῚΙ Ἡϊβίονια Ἐποο]οϑιαϑίιοα, ΑΙΒΕΟΕΡ. 1854. 105. 6α. 
ΤΗΒΟΒΘΟΒΕ ΓΙ ατοοαάύατῃ Αἰδοποηττῃ (ὑυταῖϊο, (ΑἸΙΒΕΟΕΡ. 145. 
ΟΑΤΈΝΑ σΒ  ΟΟΒΌΜ ΡΑΤΒΌΜ τὰ Νονυτ 1, δϑιδηηθαίατια. ΓΤοσμα Υ 11]. 

Βα. 4. Α. ΟΒΑΜΕΠΕ, 5. ΤᾺ Ρ, 1τ858--ώ4. ϑὅνο. 2]. 45. 
ΡΑΤΆΌΜ ΑΡΟΒΤΟΙΙΟΟΒΌΜ αᾳυδ βαρεγϑαηῦ οροτὰ; τ. οὐ 1αἱ. ἘΔ. α. 
ΦΑΟΟΒΒΟΝ, 5΄. ΤῸ. ΤΌΠΙ 11. 1847. ὅνο. 11. 18. 

ΟΚΙΟΒΝΙΒ ΡΠΠ]οβορμαμπθηδ βῖνθ οπηηΐστη Ἠφουθϑίατη Βο[αίαϊο. Εἰ σοάϊοα 
ῬδυθΙηῸ ΠΟ ΡτΙπηαπη δα ΜΜαΝ ΕΠ, ΜΙΠΠΕΞ. 1851. ϑνο. 105. 

ΒΟΟΌΤΗ, (Μ. 4.) οι ψαῖϊοθ ὅδοσθο ΒΘΟ ΑΙ ου46 βθοα]. ἘΝ ῖο αἰέΐογα. 
ΤΟΙ ΚΝ. 1τ840--48. δνο. 427. 115. 

--.-ἕ Ἴδουρίογαιμῃ Εἰςο]οβιαθςογαση Οραβουϊα. αϊο αἰέογα. Τοταὶ 11. 1841. 
ὅνο. 105. 

ΒΕΝΒΕΙΌΘΕΒ οἡ τμ6 ΧΧΧΙΧ Ανῦο]οβ. Τμνα οοτηρ]οίθ οαϊῖομ. 1847. 
ὅνο. 858. 

ΒΙΒΟΟᾺ οἡ {Π6 Αοἰβ οἵ [πΠ6 Αροβίθβ. 1840. ὅνο. 95. 6α. 
ΒΌΠΙ 5. Υουκβ, Ὁγν ΒΌΕΤΟΝ. 8 νο]β. 1846. ὅνο. 2]. 95. 
ΒΟΒΝΕΤ οα {πὸ ΧΧΧΙΧ Αὐῇο]οβ. 1846. ὅνο. 75. 
ΒΌΟΒΤΟΝ᾿Κ (ανναγα) ᾿ΠΠϑ πη οηῖθ5. οἵ ἴπ6 Δηίθ- ΝΊοοπο Ἐδίμουβ ἰο {π6 ΠῚ- 

ν]ηἸν οἵ ΟΠ νιβῦ. 1829. ὅνο. 1255. 6(, 
[0 1168 ])οοτηθ οἵ [Π6 'ΠΥΙΗΙΥ ἀπα οἵ {πὸ Π)᾿ν]πἰν οἵ [π6 Ηοὶν ΟΠιοβί. 

1891. ὅνο. 58. δα. 
ΒΟΤΙΕ 5 (ΒΡ.) Υουκβ. 2 νοἱβ. 1840. ϑὅνο. 115. 

Απαϊοργ οἵ ᾿Ἀο]Ιρίοη. 1852. 12Π|0. 43. 0α. 
ΟἸΒΒΒΟΑΥΜΑΝ᾿Κ [πϑυσποίου. διέ οαἀϊέοη. τ855. ὅνο. 65. 6ά. 
ΟΟΜΌΟΊΙ Κ᾽. Οοπηρδπίοη ἴο ἴπ6 Ἴ θιηρ]6, οἵς. 7 νοἱβ. “ἰ. 545. 6α. 
ἘΝΟΗΉΗΙΒΙΌΙΟΝ Ἱθοϊοριοιμη ΔπΠ- Βοτηδπιιπα. Δ Ο]. 1., 6γ. ΤΑυ]οΥ 5. Π15- 

Β.ΆΒΙν 6 ἔγ0ΠῚ ΡΟΡΘΙῪ ἃπα "ΠῪΘαί]56 οἡ {Π6 θα] Ῥγύθβθησθ, 1852. ὅνο. 85. 
ο]. 1. Βαγτονν οῃ ΘΌΡΥΘηΔΟΥ οἱ [π6 Ῥορθ; νι Π᾿βοοιιβὸ οα {πὸ 

ὕπιγ οἵ {πὸ Ομπιτοῖ. τ8Ρ52. ϑὅνο. 78. 6α. 
ΝΟ]. ΠΙ. ΒΕ ΕΒΟΤΕ ΤΆΛΔΟΥΤΘ. 1827. ϑνο. 118. 

ΕΕΤῚ, (Βρ.}} ἀροη 3. Ῥαι]} 5 ̓ριβί]68. 1852. ὅνο. 75. 
ΟἈΘΝ Π1 5. Ἡδιηοηῖα Πὑναηρο]οα, Πα. 5. 1856, ὅνο. 05..6ε. 

Ῥτοϊθροίηθπα, ὅνο. 98. Οα. :---- ΠΙΒβου αι 08, 5 ν0]8. ϑνὸ. “ἰ, 25. 
ΠΑΜΜΟΝῸ οχ πὸ Νονν ΠΠοϑίαμπηθηί, 4 νο]5, ὅνο 1ὦ, 108. 



)ϑοοὐδ ργἱηέοι 70} ἐδο {7 ωυἱυογείῳ ογ Οα γον. δῶ 1 

ΗΑΜΜΟΝῸ οἱ τ Ῥβαϊιηβ; ὈγῪ ΒΒΑΝΟΚΈΝ. 2 νοΪ]8. ὅνο. 17. 18. 
ΗΟΟΚΕ Κ᾽ Ἐμοο]οβιαβϑίϊοαὶ Ῥο]γ, οἵς., ἢ [16 Ὀγ ΝΥ αἱΐοῃ, εἴς. ; Ὀγ ἴον. 
Φοην Κεβι, Μ.Α. 44 βδαϊτοη. 4 νο]5. 1844. ϑνο. 1ἴ. 118. 6α. 
νοι Κ60]6᾽8 Νοῖθβ. 2 νο]8. ᾿ὅ8ρο. ὅνο. 118. 

ἘΠΟΟΡΒΆΕΡ ΚΞ, (Βιβμορ δθουρο) ΝΟΒΙΚΞ, 2 νοὶβ. ὅνο. τόύϑ5. 
ΦΑΟΚΒΟΝ᾿Κ (θζ. 'ΓΠοιηδαβ) δου κβ. 12 νο]8Β. 844. ὅνο. 4. τ65. 
ΨΕΝΝΕΙ ΒΚ. νουκβ. Α πον βαϊοῃ, οαϊθα Ὀγ {π6 ον. ΚΕ, ὟΝ. πα, 1). Ὁ. 

8 νο]5. 1847. ϑνο. 4ἷ, 128. 
ΓΕΒΠΤΕΡΒ (Ὁ.) ΤΘΟΙορΊοαὶ Δ οὐ κ8. 7 νοἱβ. 1822. 4]. τό. 
ΝΕΜΝΟΟΜΕῈΡΞ (ΑΡΡ.) οα οὰν Πιογα᾽» οπάυοί, 1852. ϑνο. 88. 
ΡΕΑΝΒΟΝ’Α Ἐχροβιοη οἵ [π6 τθοα. Ἃ4 ποιυ οαϊέϊομ, Ὁγ 16 δν. . Βυκ- 

τον, Ὁ... 1887. ὅνγο." τος. δώ. 
Μίιποῦ ΤΠ ΠΘΟΙορΊοα]  οσκβ, Ὁγ νυν. Οησατον, Μ. Δ. 2 νο]β. 1844. 

δυο Τὰς. 
ΡΕΙΘΕΑΌΧ᾽ ΚΒ. Οοππθοίοῃ οἵ ϑαογθα δηὰ Ριοίΐδηθ Ἠϊβίουυ. 2 νοἱβ. 851. 

ὅγο. 145. 
5Η ΠΟΚΕΟΒΌ Κ᾽. βαογεα δμα Ῥγοίαπθ ΗἸβίουυ οοηπηθοίθα. 2 γν0]8. 1848. 

ϑνο. τό. 
ΞΑΝΌΒΈΆΒΟΝ 5 ουκβ, ποῖ ἢγϑί οοἰϊοοίοαί Ὄγ ΝΥ. ΄Δσοβϑβον, Ὁ. Ὁ. 

Ὁ ΟΙΈ 1884. ὅνο. ιὖ. 105. 
5ΗΑΛΆΡ’Κ (ΑΡρ.) ΤΙ Θο]οριοαὶ Δ οσΚ8. 5. νοὶβ. 1829. 1|. τύϑ3. 
ΒΗΛΆΈΡ᾽ Κ᾽ (Ατομα.) οα {Π6 ΒΌΌτιο δηα ὐδποηβ. 1824. ὅνο. 55. 
5ΜΑΙΈΕΙΌΘΕΡ (ΒρΡ.) ΒΞΕΒΜΟΝΑ͂, 1852. 2 νο]βΒ. 158. 
5ΟΌΤΗ 5 (Βοθεγῦ) Βϑυπμοηβ. 5. νῸ]5. 1842. ϑνο. 2]. τοβ. 6(. 
5᾽ΠΙΙΝΟΕΙ ΕΚ. ΟΥρΊποβ β'δογθθ. 2 ν0]5. 1827. ὅνο. 1{βρ8. 
--- δύϊομδὶ Αοοουσηΐ οἵ {πὸ τουπαβ οἵ Ῥγοίοβδίαης Ἀθ]ριοη : θθὶηρ ἃ 

Μιπαϊοδύοη οὗ ΑΌρ. [μδια᾽5 Βοϊαίομ οὗ ἃ (ὐομίθυθηῃσθ, ὅζο. 2 νοἱβ. 1844. 
ϑνο, 1175: 

ὙΥΑΙ 5. Ηϊβίοτυ οἵ [πΐαπὶ Βαρἕβιῃ, εἴς. Νον δαϊίοῃ, ὈΥ {πὸ ον. Η. Οοτ- 
ΤΟΝ, 1). (. Π.. 4 νο]βΒ. 1845. ὅνο. 1ἴ. 125. 

ΜΑΤΕΒΆΙΑΝΙ 5. νοΥκ5, τ [χἴ6 Ὅν ΒΡ. ΑΝ ΜΙΠΌΕΒΕΤ, απα οορίοιις 
ἡηαίθωοδ. Νον βαϊίοη. 6 νοἱ]β. τϑρύ. ὅνο. 427. 118. 

ΜΗΒΑΤΙΥ οἡ [πὸ Βοοῖς οἵ (ὐοιησποη Ῥγδυοσ. 1846. ὅνο. 5. 
ΜΥΟΘΟΙΙΕΕΕΒ. Νοβιοι οὗ π6 ΠΟΙ Β10]6, δαϊϊοᾷ Ὀγ ΒΟΚΒΉΑΙ, δηα 

ΜΑΘΡΘΕΝ. 4 νο]8. 185ο. γουδ] 4ἰο. μ΄. 158. 6α. 

ΟΑΒΌΜΜΕΙ ΒΚ Το ΒΟΟΚΒ οὗ Οομηῆοι Ραγαῦ οἱ Κιηρ Βαναγα ὙΙ. Ἐλ. 2. 
ΘΠ. ὅν, 119: 
τ ΑΝΝΑΙΒ ΟΕ ἴΠ6 Βοίονιηθα Ομυτοι οὗ ΕπρΊΔηα, ΤΌΤ. 

τ τ τ710: 2. νο]5ὲ" 18.2.2: ϑνὸ: 188: 
-- ΗἩἸΒΤΟΕΥ ΟΕ ΟΟΝΕΕΕΕΝΟΕΒ Οἢ {π6 Βοοϊκ οὗ Οοτηχηθῃ ῬΙΓΔΥΘΓ, ἔΠῸΠῚ 

1551 ἴο τύρο. Τηϊγα οαἰίοη. τ849. ὅνο. 75. 6α. 
ΞΥΝΟΡΑΙΙΑ. Α ΟὐοἸ]]θούϊοη οἵ Αγὐῇο]θβ, δπηοηβ, δπα Ῥυοσθθαϊηρβ οὗ 

(ὐΟΠνοΟσΔΙΊΟΏ8, [ΓΌΤΩ 1547 ἴο 1717. 2 ΜνΟΪ]5. 1842. ϑνο. 108. 
ἨἈΕΕΟΒΜΑΤΙΟ παὺμ Εἰ Ο]Θϑιαϑθσασγαση. 'ΓΠπῸ Ποίογπηδίϊοη οὗ {ΠπῸ Εο- 

ΟἸΘβΙαβΌ16 8] [ανν8, ἃ8. αἰζοιηρίθα πἀπᾶου ἤδη ΝΠ, άννασα ΝΊ, δα ΕἸ]12α- 
Ῥεῖ. τῦρο. ϑνο. ός5. 6άα. 

ΕΟΕΜΌ,ΑΒΙΕΒ οὗ ΕΔΓ ἀυτίηρ' 1Π6 τοῖρῃ οἵ ἤδητν ΝΠ). 18ρΡ6. ϑὅνγο. 75. 
ῬΕΙΜΕΕΒ ρΡαΐ ον ἀπάου Ηθηγν ΝΠ. Νειυ οαϊέοη. τ848. ϑνο. 095. 

ἘΒΙΝΟΗΑΜ᾿Κ. Λουκβ, ποὸνν δαϊοη, Ὀγ {πὸ ον. ἢ. ΒΙΝΘΗΑΜ. 10 γο]8. 
ἜΘ πη. ϑνο." τἶΣ "35. 

ἘΌΙΠΕΙΒΕ Οματοῦ Ηϊβίοσυ οἵ Βυϊίαϊη, οαϊίοα Ὀγ {πὸ δν. 4. 5. ΒΈΕ ΕΚ. 
6 νο]βΒ. 1845. ὅνο. 1. 108. 

5ΤΠΙΠΙΝΟΕΙΒΕΣΤ 5. Οὐὶριηθβ Βυιδηηῖοθ, οἰο. Βαϊ ρα Ὀγ Τ᾿. ΡᾺ ΡΑΝΤΙΝ, 
ΔΙΑ Σ νΌΪ5. 1922. ϑνο,. 1ἰ. 15. 

ἘΙΝΕΣ 5. Ηϊβίουυ οἵ [π6 ἘπηρΊ5ῃ ΟΠΌΤΟΙ (πὶ σοπεϊπιιαίίοη οἵ 511ΠηρΠ6θι.) 
Νον δαποπ Ὀγ ἴΠ6 Ἀν. «. ΟΒΙΕΕΙΤΗΒ. 2 νΟ]5. 1855. ὅνο, 1ἰ. 118. 66. 

ΒΙΤΑΝΙΣΤΗΑ (Βρ.) Ηἰδίονυ οἵ {πὸ Βοίονππαίομ. .7 νοἱβ. 1820. δνο. 4]. 1οϑ, 

᾿ς 



δὼ8 οοῖς ργιϊοα γον ἐδο {7ηυϊοθγϑὲέψ 7 Οαγονγώ. 

ΤΕΥΡΕ ΒΚ ουκΚα οοτηρ]οῦθ, νν Ὁ] (ἀθηθ 18] Ἰηθχ. 27 νο]8. 1821-40, ὅνο. 
14. το. 

Θοραγαίε]ν----ΟΥ̓ΔΏΠΊΘΓ, 2 ν0]8. 1840. ϑνο. τ. 15. :- ῬΑ Κ  , 3 ν0]5. 1821. 
ϑνο. 1ἴ. το5. :---ασϊηα], 1821. ὅνο. 145. :--ἸΝ ὨΙρΊ, 2 νο]β. τ822. ὅνο. 
τἰ, τοβ.:--ΑὙ] που, 820. ϑὅνο. 75. 66. :---ἼοἸκ6, 1821. δνο. 75. 6(. :--τηῃ, 
1820. ὅνο. 85. :--- ΕἸΟΟ]ΘΒ᾽ δ ϑίϊοα] ΜΘ ΠΊΟΥ 1415, 6 νο]8. 1822. ὅνο. “ς΄. 25. ᾿Ξ Απ- 
Π8]8, 7 νο]8. 1824. ὅνο. 41. 45.:---ἰ ἄθηογαὶ [πΘχ, 2 νο]β. 1828. 8νο. τί. ἘΣ 

ΓΕΝΙΒΒ. 106 οἵ ΝΥ ΊΟΙ. ὅνο. τοῦ. 6α. οὗ Ρβοοοκ. ὅνο. 65. 6α. 

ΚΝΙΘΗΊΚ Τλἴ6 οἵ δα (ὑοἱεῦ. 1822. ὅνο. 145. 6α. 

ΜΑΙ ΤΌΝ’ 5 1λνο8 οἵ οπηθ, δ οἰΐζοῃ, ὅζο. 1824. ὅνο. ό5. 6α. 

ΟΒΑΝΜΈΕΒΡΒ Δ οῦκβ, οο]]δοῖβα Ὀγ ΦΈΝΚΥΝΒ. 4 νο]8. 1824. ϑνο. 1. 108. 
ἘΠΕῚ ΝΕΝΕ ΡΒ Βαβὰ Εοοϊοβϑιθ ΔΉρΊΟαΠθ: οοηϊηιοα ἐο ἐδ ργοδοηΐ ἐΐηιθ ὃψ 

Τ. 0. ΗΑΒΡΥ, 4 νο]β. 1854. ϑὅνο. 1ἴ. 175. 6α. 

ΒΑΤΙΟΗ᾿Κ (ὅτν ΝΥ δου) Η!ἰβίουυ οὗ π6 νου], δπὰ οἴμοι δ ήουκβ. 4 ἤθϑιυ 
οαϊίοη. ὃ ν01]58. 1820. ὅνο. 2]. 1258. 

ΟΙΑΒΕΝΌΟΝΚ ΗΙΒΤΟΚΥ ΟἿ ΤῊ ΒΕΒΕΙΜΜΙΟΝ, εἰς., ον ἐδ οτῇ- 
σίμαί Μ|5. ἡ νο]β. τ1ι849ρ. ὅνο. 427. τοϑ. 

ἼΟΪΒ. 1820. 1δπ10, 1ἴ. 58. 
- νἢ Ηἰ5 [1ἴ6, ΌῪ ΠΙΠ.56]7. 1 νοῸ]. ΤῸΥ3] ὅνο. 1842. τί. 25. 

ἴδ, Δπα (οπίπηπδίοη οὗ [15 Η!βίοσυ, (νυϊτθη ὈΥ Ὠτη561{,} νι {ΠπῸ 
ΒΌΡΡΙΘΒΒΘΑ ραββαᾶρθβ. 4 ν0]8. 1827. δὅνο. τόδ. 6α. 

7 οηι ἐἠθ ογφίπαϊ Μ|;8. 2 νο]5. ϑνο. 1857. 1ἰ. 28. 

ΟΑΔΕΑΤΕ ΘΒ Ταΐο οἵ Φδπη68 Κα οὗ Οτηοπαᾶ. “44 πϑὶυ θαϊέϊοη, σαγοξιμ σοηι- 
ραγοά ιυἱξὴ, ἐλ ογσίπαὶ Μ55. 6 νο]β. δνο. 1851. 42). 65. 

ΜΑΥΒ Ηϊβίοτυ οὔ [Π6 ΡαυΠατηθηῦ νοῦ δρᾶ ΝΟνθιηθοῖ 3, τύ4ο. Α πειὺ 
Θαϊέον. τὅπ4. ϑὅνο. 65. 6α. 

5ΡΕΙΟΟ᾿Β Απρ]α Ἀρδαάϊνινα: Ὀοιηρ μα Ηἰ βίου οἵ {π6 Αὐτὴν ππᾶρὲ ὅν "Ὁ 
Βαϊνίαχ. 4 ποιὺυ οαϊέϊοη. τ854. ὅνο. 65. 

ΜΗΙΓΕΓΙΟΟΚΕ ΒΒ Μομλουα]β οἵ Τρ] 8 ΑΠδῖτΒ ποτα τύ2ρ5 ἴο τ6ύο. Α΄ ποὺ 
οαϊξϊοη. 4 νο]58. δνο. 1852. 1]. 108. 

ΒΟΒΝΕΤΚ (Βρ.) Ηἰβίοτυ οὗ Ηϊθ Ονῃ ΤῚΠπη6, ἘΕῚ ὑπ ΒΌΡρυβϑθα Ῥαββαρθδ 
Δ Νοίεβ. ὁ νοἱβ. 1822. ϑνο. 2ἴ. 105. 

Η!Ἰβίοτυ οὗ {πΠ6 Βεῖρῃ οὗ Κιηρ Ψ4π|68 1. Νοῖββ Ὀγ 1)αγίτπουθ, ΟἼβΙονν, 
πα ὅν. Δ αἀάηἠήοναί Οὐδογυαίϊοηα ποῖῦ θηϊαγροα. 1852. ὅνο. 95. 6α. 

ΜεπηΟΙΓΒ οὗ Ψψαπι65 ἂἀηα ΔΊ Π1απ [) ]τοβ οἵ Ηδπμ]ίοη. Α4 ποιυ εαἰέλοιι. 
19:2. δύο. 78: 68. 

ὙΠΌΤΓΒΕΙ,, ἃ Βυιοῦ Ηἰβίουιοαὶ Βο]αίίοη οἵ διαί ΑΒλῖγβ. 1857. ὅνο. αἰ. 45. 

ΟἸΙΙΝΤΟΝ᾿ 5 αϑτι ΠΈΙΈΕΝΙΟΙ, ἔγοχη θϑυ]θδῦ Ασοσοπηΐβ ἴο [θα οὗ Αυραε- 
ἰᾳ8. 2 νΟ]58. 410. 4. 175. Εδο νοϊαπηδ ἴο θ6 μαᾶ βϑραγδίεϊυ. 

Ἐριΐζοπηα οὗ ΟἸΠγοπο]οσν οἵ ατδθοθ, ἔτ θαυ]θϑύ Δοσοιηΐβ ἴο Πϑαΐὶι οἵ 
Απραδίαβ. ὅθι. ϑὅνο. 65. 6α. 

ΆΑΒΤΙ ἤομανΝι, ἔτοιῃ [96 [ἢ οὗ Ατπιρτιϑίτιβ ἴο 1) ϑαῦ οἵ «“πιδιλη 11. : 
ἢ ΑΡΡΕΠμαϊχ. Βτοπι 1) θα οὗ Απρτιδέιι5 ἴο {60} οἵ Π Θυδο] 5. 2 νο]8. 
400. 4{. 95. Εδοἢ νο]ππιθ ἴο Ὀ6 Πα βεραγαΐεὶγυ. 

᾿ριτομηθ οὗ (ΠΥ ΠοΙορΥ οἵ οπηθ ἃἀπα (ὑοῃβίδη!ηοΡ]6 πΠΌΠπι 1) θα οὗ 
Απριδίαβ ἴο 1) 681 οἵ Φπϑη 11. 1854. ὅνο. 75. 

ΟΝΑΜΈΙΕΗ ΒΚ Ποβουιρῦοη οἵ Αβδια ΜΊΠΟΥ, 2 νοὶβ. ὅνο. 118. 
-- Μὰρ οἵ Αβϊὰ Μίπου. 155. 

1λεβουιρίοη οἵ Αποϊθηΐ (ἀσθθοθ. 4 νο]8. 1828. ὅνο. τύ. 6α. 
ΟἿ ὕψο βῃθοίβ. 158. 

ΒΑΘΟῸΝ᾽᾿Κ Νονυμι Ογρβάποῃ, ἃ πον γα ηβ]αίίοη Ὀγ (Π6 ἔδν. αὐ. ΚΊΤΟΗΙΝ, 
ΜΙ ὅνο, τθρηρ- 05. θυ. 

-- Τὴο [μη ᾿Ποχύ, ν]ἢ ποίθβ. ὅνο. τϑὅρ5. 05. 6α. 

ΡΒΙΟΕ ΒΝ ̓ Ῥγθαῦβθ οὐ [Π6 1 ΠΕθγθη.14] (ὐ]ου]5. 1852. ϑνο. 145. 60. 
ΝΟ]. 11. 1854. ϑνο. 145. 6α.---- 01]. 111. 1855. ϑνο. 145. 6α. 



Ι87)}1Ο ΟΥ 

ἸΙαϊόπδοι διόϑο, γίοιο, 

ΘΕΚΕΟΤ [Ι57 ΟΕ ΘΤΑΝΡΑΒΠΌ γνοῆκᾷκθϑ, 

ΒΤΑΝΌΑΒῸ ΓΠΑΤῚΝ ΝΜ ΟΒΚΒ . Ῥαρο τ 

ΒΤΑΝΌΑΒῸ ΟΒΕΕΚ ΜΟΒΚΒ.. ἔχις: 
᾿ ΟΧΕΌΒΌ ΟἸΑΒΒΙΟΑΙ, ΤΕΧΤΒ.. : ΠΟ 

ΜΙΒΟΒΙΑΝΈΟΌΒ ΒΤΑΝΌΘΑΒῸ ΟΒΚΒ ΡΤ 
ΞΒΤΑΝΡΌΔΕΌ ΤΗΒΟΙΟΘΊΟΑΙ, ΤΟΒΕΒ.. . ,, 8 

1, ΒΤΑΝΌΔΗ ΤΑΤῚΝ ΨΟΒΚΡΞ. 

Αϑίῃϑ. Ἀἂ οὐἱὔῦϊοϑὶ ὑΘΟΘΉΒΙ0 ἢ 
οὗ {πὸ Ταχύ, Ῥαβϑῖ οὐ ἃ ΠΘῪ 
δχδιηϊηδίϊοη οἵ Μ55., νυ} ῬΊο]6- 
ϑοχηθῆδ, Τυδηβ᾽ οι, Τοχύθαὶ δα 
Ἑχϑροϑύϊοαὶ Οοιηγηθηὔΐανν, ΕἸΧΟΙ ΒΒ, 
Θ Πα οομηρ]οίθ Ἰπᾶοχ οἵ {πὸ ννογσᾶβ. 
ΒΥ Βορίηβοη ἘΠ]15, Μ.Α., 1.1... 
Οὐόνγῃ ὅνο. 758, 6. ποέ. , 

Ανίδηπβ. 176 Μαϑίεθ. ἘμαΙἰοα, 
τὶ Ῥτγο]θροιήθηδ, ΟΥ10841 Αρρᾶ- 
ταύ, Οοτητηθηὐενν, ο., γΥ ΠΟΙ 500 
ἘΠ1Π15, Μ.Α., 1.1... ὅνο. 85. 6α. 

Οαθϑαῦ. [1}ὴ6 Βεοίίο (Ἰαί[ϊοο. 
ΒοΟΟΙΚΒ 1- 11. Αοοογάϊηρ ἕο {6 
Ἰοχὺ οὗ Ἐτηδησ8] ἩἨοΗϊηΔηη 
(γΊθηηδ, 1800). ἙαΙ ρα, γ 0} Τπέγο- 
ἀποίϊοη δηα Νοῖθβ, ΌΥ δέ. Οθοῦθθ 
Βίοοκ. Ῥοβὺ ὅνο, τοϑβ. 6. 

Οδὐ Ψοτομθηδὶ ἤύῤογ. 
Τύθγατη τϑοορηου, ἀρραγδαύασση Οτὶ- 
ὑϊοσαχῃ ῬΙΌ]Θροσήθηδ ΑΡΡΘΠαΙο65 δᾶ- 

᾿ς αΙα 1, Β. ἘΠ1115,.Α.Ν. ὅνο. 65. 

Οδύμα!1τι5, ὦ (ὐοηνηνθη αν} ΟἽ. 
ΒΥ Βορίηβοῃ Ἐ1]115, Μ.Α. ϑροοημᾶ 
Ἑαϊξίοη. ὅνο. 185. 

Οἴοοσο. 6 Ογαίογε [1ἀἐὐνὶ 
Τγο5. ὙΥΙᾺ Τηὐτοάπούϊοη μα Νοίθϑ. 
ΒΥ Α.5. ΥΠΚΊη5, 10.150. ὅνο. 185. 

«Αἴ5ο, δοραγαΐοῖῃ ---- 

ΒΟΟΚΊ. γ8.6ἅ. ΒΟΟΚΊΙ. 558. 
ΒοοΟΙΚ 1171. 695. 

--- δγο Μιίΐοηθ. Ἐαιίθα Ὀν 
“Ἂς (ὁ ΟἸΑνῖ,, ΜΑΙ, ὅνο. 85: 68: 

ϑοίοοί 1οἰΐογβ.Ό. 1 
ἘΠΡΊ155 Τηὐτοαπούϊοηβ, Νοίθϑ, δηᾷ 
ἈΡρΡϑῃᾶϊοθ. ΒῪ ΑἹρουὺ νγδίβοῃ, 
Μ.Α. Τοιγί Εαϊίου. ὅνο. 188. 

Οχἕοτα : ΟἸαγθηᾶοι Ῥτθθθ, Τομάοα 

ΗοΥϑοθ. ὙΥ ἃ Οὐτητηθηΐδυυ. 
ΒΥ ΠΕ. Ο. ὙΥΊΟΚΏδια, 9).}). Τῆρο οἶδ. 

γο]. 1. ΤΠ Οαθ5, Οδυηθῃ ὅ6οι- 
1876, δηα Ἐροᾶοθ5. Τρῖγα Εαϊίϊοτι. 
ὅνο. 128. 

γο].11. ΤΟ βεαύσγοβ, ΕΡ᾿βϑὲ]θϑ, πα 
6 Ατίϑ Ῥορέϊοδ. ὅνγο. 128. 

συνθηδὶ. Τηϊγίοον δαΐξίγη68. 
ἘαΙθά, σῖὰ Τηὐτοάαοίϊοη δπάᾶ 
Νοίθβ, .Ὺ Ο. Η. Ῥϑᾶσβοῃ, Μ.Α., δὰ 
Ἠοιρουὺ Α. ϑβίγοηρ, Μ.ΆΑ., 11..Ὁ. 
Θεοοη Παϊέοη. ΟΥον ὅνο. 98. 

ἐς Βα αν δ 7 
ἦγ, Οοαΐοο Βοᾶϊ. ΟΘαμποη. Χ11 Αααϊὶ 

γνογϑδιβ ΧΧΑΨΥΙ. χβουιρϑιὺ Ἐ, Ο. 
ὙγΙηβίραύ, ἈΑοοραϊῦ Βιμη]ΔΟΥ ΌΤΙ 
ῬΠοίορυ ὨΪ σα ]η. Ι͂ῃ ὙΥ̓ΓΔΡΡΕΥ. 
15. 216- 

Ιὐνν. Βοοῖ; 1. ΜΝ Τπίτο- 
ἀποίϊοι, Η]βύουοα] ἘΕΧΘτ Δ ΕΊΟΠ, 
δα Νοίθβ. ΒΥ 81: “. ΒΕ. Ξθϑῖϑυ, 
Μ.Α. Τρμγα Ἑαϊου. ὅνο, 68. 

ΜΝ δῊ 15. Νοοίος Μαωνϊζιαπας;, 
δυο Ιὶοοογίαίίοτιοβ ἴην «Αϑἰγοποηυίοα Μα- 

ηὐ. Αἀοορανγι Οὐογυϊοοίιγαθ ὥν ἋθΥ- 

γηαγϊοὶ Αγαίοα. ϑονῖρϑὶῦ Β. ἘΠ118, 
τόν ὅγο. ὄϑ5. 

ΝοΥυ. δΔείοοίοαί ΕἸ αρηιθηϑ 
97 Βοριαν Ῥοοίγῃ. ἘΠ41ἐ6 4, τυ Τηὐτο- 
ἀποξίοη δηᾷ Νοῖθβ, Ὁγ ὟἜὙΥ. ὙΥ. 
ΜουνΥυ, ἢ.}). ϑοοοηνά Εαίξου. τόν 
δ8νγο. 65. 6ά. 

: ΗΈΝΒΥ ΕΈΟΜΡΕ, Ατηθη ΟΟΥ̓ΠΘΥ, ΕΟ, 



2 ΤΖΑΜΡΘΑΚΡ ΔΑΤΙΔΜ ἸΟΚ ΑΘ, 

Ονἱὰ. 0. Ουΐαϊὲ Ναϑβογυΐβ 1018. 
Τχ Νονὶϑ Οοαϊοῖθαβ δαϊαϊῦ, ΟΠ ο]18 
ψοίοσα Οοηχηθηύαυα) οατὴ ῬΙῸ- 
Ἰϑρουηθηΐβ ΡΠ Ἰο6 Τη4109 δᾶ αἸ 1}, 
Ἡ. Ἐ1ΠΠ15,.Δ.Μ. ὅνο. 105. 6α. 

Ρ. Ουϊαλὶ ΜΝιαβογῖβ Τγ18- 
ἐϊυη 1Τιἰυγὶ Υ. Ἐδοθηϑαϊὺ 5. α. Οὐγθῃ, 
ΑΜ. ὅνο. τόύϑ58. 

Ῥουβίαϑ. 716 δαΐξΐγοβι. ἢ 
ὃ ΤΎΔΉΒΙὕο ἃ μα Οομ θη. 
ΒΥ Φοόμη Οοπϊηρίοη, Μ.Α. άϊίρα 
Ὁγ ἩθϑηνΥ Νούθοθμῖρ, Μ.Α. Τρϊγὰ 
Μαδίου. ὅψγο. 88. 6α. ἶ 

Βαϊύορα, Ῥιωαῦαθπ. υυιαθΉ8. 
δα ἘΠ ΧΡ ηϑύουυ γι ΟὐἸύϊον] 

Νοίθθ, ὉΥ Ἐ. Α. ΒοῃηῃθηβοΠοΊῃ, 
ϑ8νγο. 85. 64. ΜΑΑ. 

7ι6 Οοάοα Τυγηοῦὶ οἵ 
Ριανιίι6. Ἔν Ὗ. Μ. Τλπᾶϑεν, Μ.Α. 
ὅγνο; 218. γθΐ. 

ΦυΪ1181. 7γυϑἐϊέυυίογυ 8 
Ογαίογίαθ ΤΑθοΥ Τοοΐηυυ8. Α Ἐδνυιβθᾶ 
Ταχύ, ἢ Τηϊτοάδαούίουν Εββαυϑ, 
ΟΥἸ0 1081 Νοίοβ, ὅθ. ΒΥ ὟΥ. Ῥϑίθυβοῃ, 
Μ,Α. 11. ὅὃγο, 1:25. 6(. 

Ἐυβηΐουίῃ. 1Παΐζύν Πιδίογιοαϊ 
Τηϑογίρίζογι5, ἐἰχιιϑἐγοαΐίγιο, ἐπ|6 ΠΊσίουῃ ο 
ἐπμ6 Παγίῃ ΠΕνρῖγθ. ΒΥ Οα. ΜΟΝ, 
Πα ον, Μ.Α. ὅγο. 108. γθΐ. 

Κίηρ; δΔη Οοοκβοι. 1.16. γὼυ- 
οἷρίο5. ο7 Βοιμγιὰ απὰ ΤηΠοαΐογν, α5 {{{υι5- 

ἐγαϊΐοα ἐγ ἐπι6 αὙΘ6Ϊ. αγνὰ Παΐγι Τιαγριαρθ68. 
ΒΥ. Ε. Κιηρ.Μ.Α., μα ΟΠ Ιβύορ ΠῸΥῚ 
Οοοκβοη, Μ.Α. ὅνο. 185. 

Απ 7Τηἰγοαινοίζοτν ἰο ἐΐ6 
Οοηιραγαίυα Ογογηθιαῦ οΓ Ογθοῖς αν 

Ταῖϊη. τόση ὅνο. 58. 6ά. 

Τἰημᾶθαυ. 76 7}αὐὐν 1αη- 
σιώσθ. Αἡ Ἡϊ!δβίουϊοαὶ Αοοοπηὺ οἵ 
Τιαύϊη ϑοιηα5, σύθυηβ ἀπα ΕἸΘΧΊΙΟΙ5. 
ΒΥ ὟΥΝ. Μ. 1Τηηᾶβαν, Μ.Ὰ, ῬϑΥ 
ὅγο. 2158. 

ΘΟ ΘϑῖρΡ. ἤροίυυγεβ πὰ 
Τ᾿ 55αμ8 ογν ϑυιϊ))θο8 οογνγιθοίοα εὐἱΐ],, Τιζγι 
Θοϊιοιαγοιῖρ αγνᾶ 1ἰογαΐιγο. 

ΘΘΟΟΠα 6.165. υαιὐθα Ὁ 
Ἐν 4. Ἡδνουῇο]α, ἢ ΜομλΟΙν ὈΥ 
Μυ5. Νϑυυ]ΘϑΡρ. Οὐόυνῃ ὅνγο. 78. 6α. 

π'δοϊίτι5. 76 Αγηναΐα. ἘαΙ θᾶ, 
ννῦ Τηὐτοαπούϊοη δηα Νοΐθθ, ὍΥ 
Ἡ. Ῥαγηοδαχ, Μ.Α. 2 νοὶϑ. ὅνο. 

ο].1, ΒοΟΚΕΊ--ΥΊ. Θϑοομα Ἑαϊέζογι. 
18ς. 

ὟοΟ]. 11, ΒοοΙ ΧΙ-ΧΥῚ, 2095. 

τδοίζα5. 1)6 Θὀγηνωαα. ΒΥ 
{Π6 5δῖὴθ Παϊΐου, ὅὃγο. όὄδσ5, 6α. 

Μψύίω Ασγίοοίαθ. ἜΥ {π6 
βγη 6 ΕαΙΟΥ. ὅγο. 65. 6α. 

Π)λαίοσιβ (6 Ογαϊογίδιι8. 
Α Βονιβοα Τοχύ, νι Τηὐγοαπούονυ 
Ἔββανϑ, δΔη4 ΟΥἰοα] δηα Ἐχρ]δηδ- 
ἰοΥῪ Νούίθϑ. ΒΥ ὟΥ. Ῥοίθυβοῃ, Μ.Ὰ., 
11... ὅνο. τοϑ. 6α. 

ψοΙΙοία5 Ῥαύθγύουϊας αὐ Γ. 
γλγυϊοΐνγ, Τλυγὶ θυ. ΤὰΧ ΑΥ̓ΔΘΥΌΘΟΙΙΙ 
ῬΙδθοραθ ΑΡορύῶρῃο οαϊαϊὺ οἱ 
ϑυηθηεγιῦ ἘΠ. ἘΠ1Ὶ15, Ταὐουδ 
Τα] ΔΥΌ τη ῬΙΟΘσθοῦ Ρ.Ρ]1οὰ5 ἀρπᾶ 
ΟΧΟΙΐθηβθ5. ΟΥ̓ ὅν, ῬᾶΡῸθι 
Ῥοαγᾶβ. 65. 

σι γρΙ. Ἰγιί, ατν ]ηἰγοαιινε- 
ἐΐον απὰ Νοίοβ. ἜΥ Τ΄. 1.. ῬΑΡΊΠ]Οη, 
Μ.Α., «μὰ Δ, Ἐς Ἡδῖρῃ, ΜΑΑ. 
2 γ015. Οτόννῃ ὅγο. ΟἹ], 65. ΘΔ ἢ; 
δἰ οουογ8 35. θα. ΘΔ ἢ. 

ΑΙβθο 5014 ἴῃ ρϑιυΐϑ, ἃ. [Ό]]ονν5--- 
Βιυμοοϊίο5. πα Οφογρίοθ, 28. 6. 
«Αομοὶα, ἴῃ 4 Ῥατΐβ, 25. 68 6ῃ. 

ἸΤϑυ  θϑῖρ. Οὐηέγιὀιυνίογυν ἰο 
Τιαΐΐγν 1, ϑαϊοοσΥαρ. ὅ,γ0ο. 218. 

5611. οηναγν οοίβ ΟἹ ἔΐι6 
«Αιιριιδίαη, 406. ΒΥ ὙΥ. Ὑ. 8611 γ, 
Ν.Α. ; νἱζΖ. 

1. ικαιῖ. Νει Ἑαϊίοη. γόνα 
δὅγο. 98. 

1. ἨἩοΒβΑΟΕ πα πθ6 ΕἸ πατΑΟ 

Ῥοετθ. ὙΠ ἃ Μοιλοὶν οὗ ὑπὸ 
Ααὐποι Ὁ. Αηᾶτγον Τηρ, Μ. Δ. 
Θοοογα Πα ῖογν. Οὐόνν ὅνο, 75.6α. 

Ποηναιν Π οοίβ ογ ἐδ6 Π6- 
φιυιϑιο. Τηϊγαὰ Εαϊέϊονν. Οὐόνν ὅνο. 105. 

νογάθιυουμ. Ζ᾽ γαρσηνογίβ απὰ 
ϑροοϊηιθη (7 Πανγῖῃ Ταἰΐη. ὙΥΊΓ Τηΐτο- 

ἀπούϊοηβ πα Νοίθο. ΒΥ {. γον 5- 
νου, ἢ... ὅνο. 1858. 

Οχξοναᾷ : ΟἸδιθηᾶάοῃ Ῥυθϑδ. 
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2, ΒΤΑΝΘΑΒῸ ΟΕΒΕΚ ΨΨΟΒΚΗ. 

ΟΒμδημάϊου. Α γαοίϊοαϊ ]γἴγο- 
αἰιιοίίογυ ἐο ΕὙοοἷς ΑΙ οοργἐμαἰΐογ,, Ὀγ Η. ὟΥ. 
ΟΠΔΠαΙ]ου, Ν. Α. ϑοοονα Εαϊέϊον. το 5.6. 

ἘΆΓΏΘΙ]1. 7.6 (ὐυζέ8 οΥ ἐδ6 (ὐγοοῖς 
Θέαίοβ. Ἡὶ ], ῬΙαΐο58. ῬΥ 1,. ᾿. ἘΔΥΙΘ]], 
ΜΑ.Α 

γ015. ΤΑΠΘ ΤΙ. ὅνγο. 425. Ἠδί. 
ὙοΟΙαΠ)6 111 ἐγυ Ῥγοραγαίϊοηι. 

ΟΥ̓́Θ Ϊ61. 42. Αἰοααγκείγεατν 
γοίὶο Εγαρη θη ατια οἰπιοΥ Ογοοῖς Ῥαρῳγῖ, 
οἸνομ Ῥίοϊοηιαῖο. ἙΔιρα Ὅν Β. Ῥ. 
τη [611, Μ.Δ. βη. 4ἴο. 85. 64. ποί. 

ΟΥ̓ΘΗΪΙ͂ΘΙΙ ἃπὰ Ἡσπί. δε 
ΟἸαδβϑίοαι, ΕΥαση θην απα οἰμοῦ ΟὝΘοΪς 
αγιᾷ Γαΐ Ῥαρυγὶ. Ἑατοα Ὀγ Β. Ῥ, 
ΟΥ̓ΘΗΪ61]), Μ.Α., δῃδᾶ Α. 5. Ἡυῃηί, 
Μ.Α. γι ῬΙδίοβ, 128. 6α. ηοέ. 

--- “οναταθη8β Γεωργός, 
Α Βουνιβοᾶ Τοχὺ οἵ ῃ6 Οδπονὰ 
Ἐταριηθηῦύ. ὙΠ ἃ ΤΥϑηβ] δύῃ 
δα Νοίοβ ὉΥῚ ὑπ βϑὴβ ἘΙθοΥβ. 
ὅ8γο, 501} ον σα, 18. 6(. 

ΟαΥΘΪ611 δα ΝΜ δμαῖν. ἐου- 
ογμ6 1αλῦ8 9,.6ἨΓ Ῥίοϊοηυῃ ῬΠυϊασοΙρἼι8. 
2 γ015. Τοχὺ δηα Ρ]αὔθϑ, 215. 6α. ηοΐ. 

Ἡδὶρῃ. 17Ἃ76 Αἰος Τηραΐγο. 
Α Ῥοβουϊρύϊοῃ οἵ {π6 5ίαρθ δπᾶ 
ΤΗθαύτθ οὔ π6 Αὐμθηϊδηβ,  ηα Οὔ ἢ 6 
Ὀτδηλδύϊο Ῥουουυάδηοοβ αὖ Αὐῃ 65. 
ΒΥ Α.Ε. Ηαῖρη, Μ.Α. ϑοοομα ΕἙαϊίϊοι, 
Ἐρυϊδοᾷ απὸ Εγϊαγσοά. ὅνγο. 125. 6α. 

Τὴ6 Τυαρῖο Ὄγϑιηϑδ οἵ 
186 αὙτθθκβ. 
8ὅνγο. 128. 6άα, 

᾿ ΠΙΒΟΙΏΡΌΒΟΙ. 
ὙΠ ΠΙυβέγαξί 8. 

Ἡραᾶ. Πῆβδίογία Νινηνογιηι : 
Α Μδῃμδὶ οἵ ατθοὶς Ναιη]ϑιγαύϊοϑ. 
ΒΥ ΒΑΌΪαν Υ. Ἐραᾶ, Βογὰὶ] ὅνο, 
ΒΑ Ρουηᾷ, 4258. 

Ἡΐοκ5. Α Μαριναῖ ἡ αγοοῖ; 
Ηἱ]ϑίογίοαϊ Τηϑογὶρίϊογ. Νονν ἃπᾶ 

Ἠδνυιθοα Ἐδιύίοη Ὁ Εἰ. 1,.. ἩΊΟΚΒ, 
ἍΕΌΑΣ, τ 6; ἘΣ ΉΙΙ: ΜΈ ϑνοὶ 
105. 6α. 

ΗΠ111. Δουοθ8 ἔογν'" αὐ είς ΠΠ18- 
ἰογΉ Ὀρίυσοογ, {π6 Ῥργβίαην αὐτὰ Ῥροίορογ- 

πιοδίαγ, αγβ. ΟοἸ]θοίθα πα ἀυστδηρθᾶ 
Ὅν Ὁ--Β. ἜΠῚ ΜΑΣ. ὄὅγοιΣ τῶϑὸ Ὁ. 

Κοῆγοηῦ. 176 αϊίαοοσγαρίῃ 
60 ΟὙοοῖς Ῥαρῃγὶ. ἜΥ Ἐ͵θάστϊο α. 
Κϑηγοι, Μ.ἃ. ὅγνο, σι Τυγοηΐν 
ἘΔΟΒΙΤΆ1]6 5, Δ Πα ἃ ΤᾺ016 ΟΕ ΑἹΡΗδθοίβ. 
105. 64. 

1184 4611 Δηα ϑοοίύ. Α (Ὁ΄τγοοίν- 
Ἐηρίϊδιν Τοαΐοοη, ὉῪ ΗἩ. ΟΕ. 114466]], 
1.}., ἀπα Βορογχὺ δοοίί, Ὁ).1). Εἰσί] 
Ἑαϊίοη,, πουϊδοά. 4ἴο. 365. 

Νουσο. Ποασσβ 9Γ Αποϊθηΐ 
αγθοῖς Μιισῖο. Β. Ὦ. Β. Μοῃτο, Μ.Α. 
ϑὅγο. 85. 6α. ηοί. 

Ῥαΐοῃ δη ἃ ἨΐΪοκα. 7λὲ 1π- 
βογίρεϊοη5 9.Γ, 05. ΒΥ ὙὟΥ. Ἐ. Ῥαΐοῃ 
Δ Πα Τὰς Γ΄. ἩΙΟΚΒ. ἘοΥΔ] ὅγο, 1 π 6}, 
νι ΜΔ, 285. 

ϑιηγίῃ. 1716 δουπαβ πὰ 
ΤηΠθοίζογ5 οΓ ἐδ,ι6 αγοοῖς Πλαϊοοία (ΤΟὨ]0). 
ΒΥ ΗΟ οἷν Βιηνίῃ, ΡΗ. Ὁ. ὅνο. 243. 

Α4- Οἰοβδαγ οὗ 
αγοοῖς ΒὶγάβΒ. ΒΥ Θ᾽ ΑτοΥ ὟΥ. ΤΠοΙΩΡ- 
50. ὅγο, Ὀ.ΟΚΥΆΠΊ, 105. Ἠθί. 

ΑΘβοθσΙα5. 10. δύηρίο Πἴαγ8. 
Ὑυτ Τηὐϊτοάδαούϊοη ἀπα Νοῖίθϑ, ὈῪ 
Αὐῦμα Θιάρυνιοκ, Μ.Α. Νοιυ 
Εαϊέίο. Ἐϊκύτα ἴσα. ὅνγο. 35. θῇ. 
1. Αβρδιηθιηημοῃ. 11. ΟΠοθρμῃοτοὶ. 

171, Ἐπ θη 165. 
----- Ῥτουηθύμθυβ Βουμαᾶ. 1 1η- 

ὑτοαπούϊοῃ πα Νοῦθβ, ὃγῃ ἁ. Ο. 
Ῥυιοκαγα,Μ.Α. Τηῖγα Εαϊίογι. 258. 

Αὐ᾽βϑίορμϑῃσϑ. 1 δύηρίο. αν 5. 
Ἑαιοα, τυ ἘΠ Ρ] 150. Νούοβ, Ταύτο- 
ἀπούϊοῃϑ, ὅο., θ. ΥΥΎΥ. Μουνυ, Ὁ.Ὁ. 
Ἑχύτα ἔοαρ. ὅγνο. 

ΓΠΘΑ ΠΥ δ 5. Του ἢ, Εαίζίοτι, 358. 
Το Βιγᾶβ. Τηϊγα Εαϊέογ,, 358. 6. 
ΤῊ ΟἹου5. Τημὶγὰ ΕἙαϊίλογι, 35. 
ΤῊΘ Εγορβ. Τρῖγα Εαϊϊογν, 35. 
ἘΠ6 ἹΚηϊρηύβ. ϑοοορα Ἑαϊέζογν, 35. 
ΤῊ Ῥϑϑβθθ. 25. 64. 
ΤῊΘ Ὑαβρϑ. 258. 6α. 

ΑνἹϑίοιθ.0. ἄχ ᾿ΘΟΘΗΒΙΟΠΘ 
1τὴ. ΒΘΚΚοῦ. ἀοοράπηῦ Τηά]οο5 
ΥΙΪΡΌΥΡΊΔΗΙ. ΤΌΙΩΙ ΧΙ, ὅνγο. 21. 105. 
ΤῊΘ νοϊατηθ5 (οχοθρῦ 1 δηα 1Χὺ Τηδ 
ΡῈ πᾶ βοραγαύίθιυ, Ῥυ]οθ 58. 6ά. 
680Η. 

Τοπάοῃ: ΗπκπΥ ΒΈΟΝΌΕΒ, Ατηθη Οὐτπθυ, ΕΟ, 
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Αὐίϑίουιθ. ᾿ἰέμίοω Νιλοοηναοί,οα, 
γτϑοοσηονῦ Ὀγθνίαθπθ Λαμπούεαξομθ ᾿ 
οΥἾ1οἃ ᾿ηϑύσυχιῦ 1. Βυνναῦύθυ. ὅνο. 65. 

Αἴ5ο ἴγν ογουῦη, ϑὅυο, βαρ οου67., 35. 6ά. 

Οοπίτιθυύθοηα ἰὼ ὑπο 
Ποχύπαὶ Οὐ ]οῖϑη οὗ ὑΠπ6 ΝΙ:ΘοΟΥἃ- 
οἤοδη ΕὔΠ105. ΒΥ. Βγνυγαίθυ, 25. 6. 

Νούοβ. οὐ ὑπ ΝΙοοϊδ- 
σμϑδῃ Εὐ165. ΒΥ. Α. Βίοννανι, Μ.Α. 
2 0158. ὅνγο. 228. 

Δοἰδοίω ὁ Ογραπο 4γ18- 
ἰοίοῖοο Οαρίξψεϊα. Τὰ ἀϑι ὅ56Πο- 
Ἰασαμὰ Αοδαἀθυηϊοασιπ). Οτόνγῃ ὅγο, 
ΒΟ οονθυθ. 25. 60α. 

14 Αγίς ορίϊοω 71,067. 
Ἠθοορσπονῦ Βιονίαπο Αὐἀπούίδεϊοηθ 
ΟΥἸ 16 Τηβύσαχι 1. Βυνναύοσγ, Τὐὐϊου- 
ΔΙΌΤΙ ΟὙΔΘοδγ τη ῬΙΟΪΘσΒΟΥ ΠΘΡΊ 5. 
Ῥοϑβῦ ὅνο, 5.1 οον 8, 18. 6(. 

{π6 Γοζιίίοδ, νσιιἢ Ταὐτο- 
ἀαούϊοηϑ, Νοίθβ, ζο., Ὀγ ὟΝ. 1,. Νου- 
τὴδῃ, ΝΜ. Α. Ὑο15.1 Δα 11, Μοαϊαμ 
ὅγο. 288. 

γο]5. 1171 δῃμᾶ ΤΥ. [Πγιγηιοαϊαϊοῖῃ.] 

{6 -οίζιεξίοθ, ἰτδῃδ- 
Ιαϊθα ἴηὐο ἘΡ]15η, νυ Τηΐτο- 
ἀπούϊοῃ, ΜΑΙΡΙΠὉ] ΑἸΠΑΙγβῖ5, Νοίοθϑ, 
Δ Πα Ἰπάϊοοβ, Ὁ Β. Φονγοί, Μ.Δ. 
Μραϊπτη ὅγο. 2 νοΪ8. 2158. 

Ρἢμδῖοθ. Βοοῖ 
ΟΟἸ]] αὔθ οὗ νυ ]ο5 Μ55.; συν Τη- 
ἰγοααούϊοι Ὀγ ΤΠ. Θμαίο, Μ.Α. (Απθο- 
ἀούα ΟΧχομ.) 5'118]] 4«ο. 25. 

Θουλοϑύμθηθβ 8 Πα ΑΘΒΟΒΪ 65. 
ΤῊ6 Οτγδθοηβ οἵ Τουηοβίμθηθϑ ἀπ 
ΑΘΒΟΏΙη65 Οἢ πο τον. ὙΥῚ 
Τηὐτοαποίουυ ὕββαγθ δα Νοίθθ, ΒῪ 
α. ΑΔ. διιηοοχ, Μ.Α., δα ὙὟΥ. Ἡ. 
δίοοχ, ΝΜ... ὅνο. 128. 

ῬΘηλοΒ  ΘΏΘ8. Ογαΐἱοτγυδ 
αραϊΐγδὲ ΡΠ. γι Τηὐνοσαοίϊοῃ 
«ηα Νοίθ8, Ὁ. νι γῃ ΑὈρούί, Μ.Α., 
Δα Ῥ, Τὰ. Μαύμϑβοῃ, Μ.Α. 

Ο]. 1. ῬΒΠΊΙΡΡΙΟ 1. ΟἸγαὐ ἴδ ο5 
1-171, Ἐχίτγα 00. ϑνο. 35. 

ΝΟ]. 1. Το Ῥδοο, ῬΒΠΠΠΙρΡρΙο 11. 
26 Οβθύβοῃθβο, Ῥ.Πρρῖςο 111. 
Ἐχύγα ἴθ}. ὅνγο. 45. 6ά. 

Οχἔοτα : ΟἸατθηᾶοῃ ῬΊΘβΒ. 

γι 

ἘΠΥΡΙᾶθ5. 17γασοοραΐα6α οἱ 
Ῥγαρσηηοηίω, ΘΧΣ Υϑοθηϑίοηρ απ]. Ὠ]1η- 
ἀοΙῆ]. Τομλ111. ὅνο. 108. 

ΗΓ ΟΙ11 Δ ρηοϑὺλ Πυοίφψιυΐαθ. 
ἘἈθοθηβα 1, Βγνγαῖου, ΜΝ. Α. ΑΡρϑθῃ- 
αἸοΙα Ἰοοο δαἀάϊίαθ ϑαηῦ ὈΙΟΡΘΏῚ5 
Του γιία ἩργδοΙ, Ῥαγύϊοαϊδθ 
Ἡ]ρροογαίοι 9 Ὀϊδθίδ 110. 1., ἘΡ1- 
βύοιδο Ἡυδο!ΐθαθ. ὅνγο. 5. 

Ἡονυοάούίτϑ. δοοίδ Κ απὰ Υ], 
ΤΟΥ Ιου δηα Ἐχαΐο. ἘΔιἰθᾶ, 
νυν Νοίθα δηα Αρρϑηάᾶϊοθϑ, ὉΥ 
Ἐνθγη Αρροί, Μ.Α., 11... ὅνο, 
νι ὑνγο 805, 65. 

ἩουλθΡ. «4 Οὐογιρίοίε Οοτ- 
ΟοΟγαγο6 ἴο ἐμ6 Οαψδϑοῃ απὰ Ἡψηιη8 οΥΓ 
ἩοΤΟΥ ; ἴο ΒΪΟἢ 15 δϑδάρᾷ ἃ Οοη- 
οογάδῃηοθ ἴο ὑπ6 ῬΆΧ͵8116] Ῥαββαᾶρδβ ἢ 
1η0 14, Οἄγθδου, δηα Ἡνγμη8. 
ΒΥ Ηρ θυ ραῦ, ΜΕ). 110: 
215. 

Α Ογαωηνηναλ" οἱ ἐδ6 ἢο- 
ηιογὶο Πἱαϊοοί. ΒΥ Ὁ. Β. ἥοητο, Μ.Α. 
ὅνο. ϑοοοηα Μαϊέϊου. 148. 

1068, ΣΧ το. 61]. Ὠ)1η- 
ΘΟΡΗ͂Ι. “ὅνο. 55. θα; 

Δομοῖα Ογαθοα ὅη, 
Πίααοι. Ἑδιϊοα ὃν ΝΥ. ΤῬιμϑοΥ , 
αὐτου ἃ ΠΘνν οΟ]] ἰΊοη οὔ ἐπ νϑηθίϊδῃ 
Μμ55. ὈὉγ ἢ. Β. Μοητο, Μ.Α. 4.νοἹ]Ἱβ. 
ὅγο. 05. 

Δομοίίϊω αγαθα τη 
Πίιαάθηλ ΤἹὙοιοτϊομαλια. Ἐϑορηϑαϊὺ 
Ἑγηοϑίαβ Νίδιδβθ. 2. γόϊβ. ὅγο. 
265. 

Οὐγδδοα, οχ τθὸ. ΟΟ, 
ΘιηἄουΠ]. ὅνο. ρ5. 6, 

Θομοίϊω Ογαθα ἐπ 
Οαηδϑοανι. πα τῦ αα11]. ΘΙ ΠἀοΥῆυ5. 
Τοιὶ 11. ὅνο. 188. 6(. 

Οεγδεδθη. ἜοοκβἝ 1--Χ]]. 
᾿υατὐθα τυ ΩΡ] 18) Νούοθθ, ΔΡ- 
Ῥϑηῃάϊοοθ, ὅθ, Βυ ΥὟΥ. ΝΥ. Μοιῦν, 
0.})., δημα δαηθ5 ΕΒΙα 4611, Μ.Α. 
ϑοοομᾷ Βαϊίοη. ὅνγο. τύϑ. 

-----. Βοοκα ΧΠΙ- 
ΧΧΊΙΥΝ. αι ρα νυ ρΡῚ 5 Νοῖοϑ 
Δ Αγρρϑμῃάϊοοβ, ΡΥ Ὁ, Β. Μοῆτο, 
Μ.Α. ὅνο. τύ. 

-..ὄ..ς- ὁ ὁ... . . 



7 ΘΑΚ σΟΧΕΕΑΚ ἹΨΟΑΧ, 5 

Ηοτθῦ. ἤψηνηὶ Ποηνοριοϊ. 
Οοαϊοῖθιι5 ἄθμπιιο ΘΟ] ] αὐΐβ τϑοθηϑυὶὺ 
ΑἸθᾶϊι5 Οαοοάᾶννη. 1411 [0]]10. 
ὙΠ ἴοι Ῥ]αθθ. 2158. οί, 

ἩΟΥΉΘΥῚ ΟρΡούϑ οὐ Ἐθ]ϊαυῖδ9. 
Μοητο. Οτοννη ὅνο. Τπᾶϊὰ ῬΆΡΟΓΥ. 
ΟἸοίι, τοβ. 6α. μοί. 

«Αἴ80 ἵν, ναγίοιιβ ἸοωΐΠογ Ὀἱγιαϊγ08. 

ῬΙαῖο. Αἱ ροίοσῃ, σι ἃ τὸ- 
γἱβοᾶ Τοχὺ δηᾶ ΕΠ Ρ] 150) Νοῦθβ, δ πᾶ 
ἃ Φιροθὺ οὐ Ῥ]δίΐοῃϊο Τάϊουηβ, ἈΥ͂ 
Δ17η|65 ΒΙ44611, Μ.Α. ὅνο. 85. 6α. 

Ρηιοηιδ, νσιῦ ἢ ἃ γτονιβοα 
Τοχὺ δηᾷ ἘΡΊ 15}: Νοΐθϑ, Ὁγ Εατννγαγά 
Ῥοβίο, Μ.ἃ. ὅγο. 7.8. 6. 

Πορινῖϊ. Τὰ Οτθοκ 
Ταχύ. Ἐάαιίθα, σὰ Νοίθα δμᾶ 

Ἐβδαγθ, ὈΥ Β. δονοί, Μ.Α., δηὰ 
1 ν]5 ΟΔΠΏΡΌΘΙ1, Μ.Α. [1Ι͂ῺῺ {ἢ το6 
γό1]15. Μοάϊυτῃ ϑδὅνο. 428. 

ϑορί]υδέοβ διὰ 1 οἴιέίοιιϑ, 
νιν ἃ τουϊϑοᾶ Τοχὺ δηα ἘΠ ΡΊ15ὴ 
Νοῦύθϑβ, ὉῪ 1,.. Οδιρ0611, Μ.Α. ὅνο. 
108. 6α. 

Τλοαοίοίιυι8, τὶ ἢ ἃ τ6- 
νἱβοᾶ Τοχὺ δα ἘΠ Ρ] 15 Νούθβ, ὈΥ 
Τι. ΟδΙΏΡΌ611, Μ.Α. ϑοονα Ἑαϊζιον. 
8γο. 108. 6(. 

1Πμ6 ])͵αίοσυνθδ, ὑτδν8- 
Ια θᾶ ᾿πύο ΕΏΡ]151, νυν}. ΔΏΔΙΥΒΘΒ5 

“ΠΑ Τηὐγοαπούϊοηϑ, ΡΥ Β. “οννοίϊ, 
Μ.Α, Τρῖγα Εαϊίϊογι. 5 γο]5. ΜΙ δά! αχὰ 
ὅνο. ΟἸοίῃ, 845.; Π811- τη ΓΟ 60, 1005. 

16 Ποριυθζϊιο, ὑχαυπιδ]αἰοα 
1ηἴο ἘΠΡ] 5, τ] ἢ ΑΠΔΙγβὶβ δ πᾶ 
Τηὐτοάποίϊοη, Ὁ ΒΒ. ονγοίί, Μ.Α. 
Τηῖγα Εαϊέϊονν.  δἄϊπ ὅγο. 125. 6ά.; 
18] ΤΌ8, 145. 

ἡγύεἾ, 1 ηϊγοαιυνοίζογν απὰ 
Νοίοβι ἜΥ 5ύ. αϑοῦρϑ ϑίοοκ, Μ. Δ, 
Ἐχίγα [0Ὰ}0. ὅγνο. 

1. ΤῆΘ Αροΐορυ, 25. 6. 
11. ΟΥϊΐο, 28β.. 111. Μϑῃο, 28. 6(. 

Διοἰοφοίίοτβ. Ἰγιἢ, 1 ηυΐγο- 
απνιοίζογι5 αγνὰ Νοίεβ. Βγυ Φόομη Ῥαχνοβ, 
Μ.Α., δῃηᾶ Ῥγοΐδοθ Ὀγ Β. δονγοίϊν, 
Μ.Α. δοοονα Ἑαϊέίοη. Ἐκχίγα ἔοδρ. 
ὅγο. 58. 

Ε]αΐο. Α' ϑοϊίοοίίογ, ΟΓ.Γαββαρ68 
7 γον, Ῥιαίο ΟΥ̓ Ἐηρδῖ, ποαάογβ; ἵγΟΥη 
{πὸ ΤΊ ΔΒ] ὐ]οη ΡΥ Β. Φοννγοίύ, Μ.Α. 
Βαϊοα, σι Τηϊὐγοάπούϊοηϑ, ὈΥ 
Μ. “. Κηϊρηῦ. 2 γο]5. Οτόνη ὅνο, 
δ᾽} ἴορ. 128., 

ῬοΙνρίαβ. ϑοίοοίίουβ. Ἐαιίοα 
ὈγΥ 1. 1, Βέγδομδη- αν ἄβομ, Μ.. 
Υ Μᾶρ5. Μοάϊπτῃ ὅνο. 218. 

ΒοΡΒοΟΙΘΘ. 176 Εἴαμβ απα 
Τγαρσηιοτία, ὙΥΑΏ ἘΠΡΊΒη Νούοϑ δηᾶ 
Τηὐτοααούϊομϑ, ΡΥ Τιουνὶβ ΟΔΙΏΡΌ61], 
Μ.Α. 2 γο]5. ὅνο, τύ. 6αοὶι. 

γο].1. ΟοαᾶϊρυβΤυτληηι5. Οδα!- 
Ῥὰ5 ΟΟ]ομθαθ. Αηὐ]ροηθ. 

γο]. 11. Α͵]ὰχ. ἘἸ]θούσα. ΤΎΔΟΠ1- 
Ὠἶἷδ6. Ῥμῃι)οοίοίοα. Ἐσαρτηθηΐβ. 

---- - Τγαροραΐξαο οἱ ΒΥαρηιθηία, 
ΘΧ ΥΘΟΘΏΒΙΟηΘ. οὗ οαπὶ ΘΟΙΠΠΊΘΩ- 
ὑαγ 115 αα11. ΘΙ πη ογῆϊ. Τηῖγα Ἑαϊογι. 
2 γ015. ΕῸΔΡ. ὅγο. 2185. Εϑοὴ Ρ]ΔΥ 
Βϑρδυδύθιυ, Π1π}00, 28. 6. 

ΒΌΡΒΟΟΙΘ5. ἹΤ1γαροοαΐαθ οἕ 
Τγαρηιοηία αατὰ Απὐποξαθ πὶ θι5 61]. 
ΘΙΠΔοτΗ͂Ι. ΤΟΙ] 11. ὅνο. 108. 

ΤῊ6 Τοχύ, Υ0]. 1. 55. 6. 
ΤῊ Νοίοϑ, 0]. 11. 45. 66. 

ϑίγαρο. ϑείοοίζογμδ, νχιὺῃ δἃη 
Τηὐτοάαοίίοη οὐ δυο" {1[6 πὰ 
γουΚθ. ΒΥ Η. Ἐ᾿ Τοζου, Μ.Α., 
ΒΕ.6.5. ὅνο. ὙΠ Μὰρ5 πὰ 
ῬΙΔη5. 128. 

πιῃιιοναϊᾶθθ. Τυδηβ]αὐθα πο 
ἘΡ 5}, ἰο 10 15 ῥυθῆχϑθα δ 
Ἐπβδν Οἡ Τ ΒΟΥ ΡΌ]ΟΠ5 8η4 ἃ Νοῦῖθ οῃ 
ὑπ6 Οθορυδρην οἵ Τππογάϊά65. ΒΥ 
Β. Τονγοίί, Μ.Α. δϑοοοηα Ἑαϊδογι, 1ὐ6- 
υἱδοᾶ, 2. γ015.,) ὅνο, οἱού, 155. 

ὟΟ].1. Ἐβθαγ οἱ 1 ὩΒΟΓΙΡΙΙΟ5 
Δα ΒΟΟΚΒ 1-111]. 

Ὗο]. 11. ΒοοΙκΒ ΙΥ--11 «ὁμὰ 
Ἡ!ϑύουιοα] Τπᾶθχ. 

Χοπορηοα. Α (ΟὈΙΩΙΠΘΗΔΙΥ, 
γγὶἢ Τηὐτοάπούϊοῃ ἃ πη ΑΡΡΘπμαΙο65, 
οἢ ὕπ6 Ἠδ]]θηΐοα οὐ Χθμορμοπ. ΒΥ 
α. πὶ. Ὁμάρθγ1]}, Μ.Α, Ογόνγῃ ὅνο, 
759. 6α. 

Τοπᾶοῃ; ΗἩΡΝΕΥ ΕΈΟΥΡΕ, Ατηθη Οὐτποσ, ΕΟ, 



ό ΟΧΤΟΙ ΟΣ ΠΟΤ ΖΕ ΣΧ Ζις, 

9, ΟΧΕΟΒῸ ΟΓἸΑΑΒΒΙΟΑΙ, ΤΈΧΤΘ, 

Γκονν ὅνο. 

ακΚΕ ΕΚ, 

ΔΈΒΟΗΥΙΙ ΤΚΑΘΟΕΡΙΑΕ. (ΠῚ 
Ἐγαρυηθηίϊθ. ΑΔ. ΒΙΘΟΥΝΙΟΚ, ῬΑΡοΓ 

σΟΥΕΥΘ, 25.; ᾿πῺΡ οἷοίι, 25. 6. ; 

Τηάϊα Ῥαρεὶ, 45. 6. 

ἈΡΟΙΙΟΝΙ ΗΟ ΔΙροηδαίοδ. 
τ Ὁ ΘΕΛΊΤΟΝ. ἘΡΡΕΙ ΟΟΥΕῖΞ; 

20. 07..: 11} ΟΙΟΤΙ; 20: 

ΑΕΙΒΤΟΡΗΑΝΙ5Β ΟΟΜΟΕΡΙΑΕ (ΠῚ 
Ἐταρτηθπίῖϊβ. Εν, ΔὟ, ΗΛΙ, δπᾶ 

ὟΝ. Μ. ΟΘΈΠΡΑΚΥΤ. Το. 1. Ῥαρεῖ 

Ὀονεῖθ; 55. Π|» ΟἸΟΙΠ,) 55, θα. 

Ἰοτῦ. ΤΙ. ΡΆΡΕΙ οονεῖϑ, 25.; {0 

οἷοί, 25. 6. Οὐοιηρὶείς, οἡ 1πάϊα 

Ῥαροῦ, 85. θα, 

ῬΠΑΤΟΝΙΒ ΟΡΕκλ. |Ϊ. ΒΌΚΝΕΤ. 
Το. 1 (Τεϊταϊοριδα 1, 11). ῬδΡεΣ 

σογοῖβ, 55.; ΠΠῚΡ οἷοί, ύς, ; Ἱπάϊα 

ΒΡ οῖ Ἴθι, 11 (ΠΠ εἰτα ΟΡ ῚΊΘΘ 

|| Ὑ}  ΡΆΡΕΙ σονδῖβ, 55; ΠΠῚΡ 

ΟΙοΙ, 605. ; Τηαϊ18. ῬδΡεῖ, 75. 

ΤΟΥ τοι ἘΠΙΘΤΟΚΙΛΕ. “ὐἼῈ}. 
ΤΥΌΛΔΕΊΤ ΙΟΝΕΘ. Το. 1 (ΤΑΡΙῚ 

ΓΝ) ῬΕΙ͂ ΘΌνΕΙ5, 25.; [ΠΠ|Ρ 

ὉΙΟΙΙΣ τος ὁ" οι. 1 (τὶ 

ν-νΊ11). Ῥαρεῖ οονεῖϑβ, 25. ; ΠΡ 

ΟἸοΙη, 25. σα. Οοτηρϊοΐς, οἡ Τπάϊα 

ῬΆΡΕΙ, 85. 6. 

ἘΚ ΟΝΌΡΗΟΝΤΙΞ ΟΡΕΗκΑ, ο. πρ ν. 
ΜΑΚΟΗΑΝΤ, ὍΤοπι. 1 (Πιίβίοτία 

αταθοα). Ῥαρεοῖ οουεῖβ, 25. 6(. ; 
πὴ ὉΙΟΙΠ, 55. ποτα. ΠΠ {ΊΡΤΙ 

Θοογαίίοῖ). ῬΑΡΟΥ οονο 8; 35.; [ΠῺΡ 

οΙοίη, 25. 6. 

ΘΕΟΣ 

ΟΛΈΒΛΕΙ5. ΟὈΝΜΕΈΝΤΑΚΠ. ΚΑ. [,. 
Α, ῦ ῬΟΝΤΕΤ. ὲε Βε]1ο σ Δ]11οο. 

ῬΔΡΕΙ σονεῖβ, 25.; ΠᾺΡ οἱ οί, 25. σώ. 
1)6 ΒΕΙ1ο ΟἸν1]1, Οὐ 1 10 τῖ5. ΤηςοΥ- 

ἴοσαια Αποίοτιη. ῬΑΡΟῚΙ ΟΟΥΕΙΒ; 

25. 6Ζ.; Ἰτηρ οἷοί, 25. Οοιρίείε, 

οη [ηπ΄α Ῥάρεχ, 75. 

ΟἸΘΕΚΟΝΙ5Β ΟΚΑΤΙΟΝΕΒ ΡΙῸ Μ|- 
Ἰοηβ, (δεβαιίΐαημαθ, ῬῬΒΙΠΠΙρΡίοδα 

1 ΧΙν. ΑΟὧἷΟ. ΟἸΔΕ ΙΝ  ἐθαΠεν 

ΘΟΨΕΙ͂Β, 25. ὁ. ; Πἰπῆ ΟἸΟΥ ἢ 10: 

ΟἸἼἸΘΕΚΟΝΙ5 ΕΡΙστύ ΔΕ Δα Εδη}}]1- 

8165. ,. Ο. ῬΌΚΘΕΚ. ῬδΡΕΙ ΠΟΥ Γ5, 

55.; ΠΡ οἱοίῃ, 6-. 

Ηοκατὶ Ορεκλ. Εὶ Ο.. Δ ΊΟΚΗΑΝ. 
ῬΑΡΕΙ Θονεῖβ, 25. 2.5 ΠῚ ΟΙΘΙΠῚ 

25.; Τηαΐα ῬΑρει,, 45. 6. 

Γύσκετι Ολκὶ 6 θυαμῃ Ναίαχα. 
Ο. ΒΑΙΒΕΥ͂. ΡΆΡΕς οονεῖβ; 25. Ὁ“. 
1 ΠΡ ΟἹοί, 25. ; [πα]ὰ ῬΑΡοτ, 45. 

ΞΈΧΤΙ ῬΕΟΡΕΚΤΙ ΟἌΚΜΙΝΑ. Ϊ. 5. 
ῬΡΗΠΊΙΙΜΟΚΕ. ῬδρΡεοῖ οονεῦδ5, 25. ((..; 

1πῺΡ οἹοί!ι, 35. 

ΟΟΚΝΕΙΙΙ Τ Λοιτι Ορεοῖὰ Μίμποί. 
Ἢ. ἘΥΚΝΕΑΟΧ. Ῥαρεῖ οουοῖδ, 

1. ΟἿ." ΠῚ Ὶ}) ΟΙΟ ΠΣ Φῖς 

ν εκσπι Ὅρεκα. Εὶ, Δ. Ηικύζει,. 
ῬΆΡΕΙ σονοῖθ, 35.; [[Ρ οἷοί, 

25. 6, ; Ἰπᾶϊα ῬΑΡοΥ, 45. 66, 

Οχίοταᾷ : ΟἸαγοηἄοῃ ῬΊ 658. 

- δῶ ὦ μὰ 



ΜΊΘΟΞΖΔΑΝἜΕΟῦΣ ΖΑ ΝΑΚΡ ἹΣΟΙΚΧΟ, γ, 

4, ΜΙΒΟΒΙΓΑΝΈΟΠΞΚΞ 
Αὐθαϊῃποῦ. 1716 1406. απὰ 

ἩΡΟΥ.5 9 Χο Αὐϑυιγιοί, ΒΥ αθϑοῦρθ 
Α. ΑἸ Κθη. ὅγο, οἹοί οχύχα, νυ ἱὺ 
Ῥοχύσγαϊύ, τύϑ, 

Βδοου. 716 ἤβϑαῃβ. παι θά, 
νι Τηὐτοαιπιοίΐζοη απα ΤΠ πούγανθ 
Νοίθβ, ὉΥ 5. Ἡ, Βουῃοὶᾶβ, Μ.Α. 
8νο, 4] - μου ηά, 125. 6α. 

Οαϑϑαθοι (15880), 1559--1614. 
ΒΥ Μαιὶς Ῥαύθίβοῃ, αὐ Ἠθοΐου οἵ 
ΤΉ 601 ΟὈ]]οσο, ϑεοοηὰ Εαιίογι. 
8νο. 1ύ5. 

ἘΪΠΙΟν. 4 Πεύϑίογῃ οΓ ΟὝ 6606 
οι ἐΐθ Οογχιιοδὲ ὃψ ἐπι6 Πογγναλι5 ἰο {716 
φγθϑθγυ ἐΐγγι6, Β. ο. 146 ἴο Α-ν. 1864. 
ΒΥ Οθοῦρο ΕἾΏΪΑΥ, 11... ΑἜ ΠΟΘ 
Ἑατύίοι, του βϑα ὑπγουρμῃουῦυῦ, απ α ἴῃ 
Ῥανὺ τϑ- υυιὐΐθη, νι ΘΟΠΒΙ ΘΓ] 
Δα] 105, Ὀγ ὑπ6 Αὐὐὐπου, δηα οδαϊοα 
ὈΥΗ. Ε ΤοζΖου, Μ. Α. γ νοἱ]β. ὃγο. 7058. 

ατθθηϊᾶρθ. 1716 Πογαΐ [7Ὸ- 
θά" ὁ: (ὐοονοῖ5 Τίηιθ, ΒΥ Α. Ἡ... 
Οτγδοηϊᾶσθ, ὅνο. 218, 

Ἠοᾶρκίη. [Παΐψ απὰὶ ἢθν 17- 
ναᾶογ5. ὃ νοϊβι ὙΠ ῬΙ]αίθϑ ἀπᾶ 
Μδ8Ρ5. ΒΥ Του α5 Ποάσκίῃ, 1).Ο.1,. 
ΑΟῬὉ. 376-744. ὅνο. ο]5.1 δηᾷ 11, 
ϑοοογιᾷ Παϊξίογ, 425. Ὗο]5. 1Π| διηᾶ 
ΤΥ, ϑοοομα Εαϊίίογι, 5365. Ὅο]8. Υ πᾶ 
ΥΙ, 265. Ὅο15. ΥἿΙ δηθὰ ὙΠΠ7, 245. 

ΠΡΟΡῦ. 1716 Οουδγηνηϊοιέ οἵ 
Τμαϊΐϊα ; Ὀοΐηρ ἃ Θιρθϑῦ οὗ ἐπ 6 ϑύαναίθ 
Τῶν τγοϊαύϊηρ ὑμογθύο, ὙΥΙῚ 
Ἡ!ϑύοσϊοα] Τηὐτοαποίϊζοῃ ἃπα 1Π111τ|5- 
ὑγαύϊνθ οουτϊηθηΐα. ΒΥ 51: 
Οουτνίθηδυ ΠΙΡΟγΐ, ΚιΟ.5.1. ὅνο, 
ΠΑ] Υ̓ΟΘ, 218. 

------ - Πορίϑἰαΐο Μοίμοαδ απὰ 
ΤΌγην5. ὅγο, Βα] τοᾶπ, 105, 

Τυβίπϊδη. []ηυρογαΐογίβ [υ08- 
{ἰγυϊαγυὶ Τγυδέϊἐυἐϊογυθηυ Τλδγὶ Ουιαΐζιιον : 
γ Τηὐτοααοίϊοηβ, ΟὈΙηχηθηΐαυυ, 
ἘΧΟΌΤΒαΒ Δ ἃ ΤΥΔηΒ] αὔθ, ΒΥ. Β. 
ΜουΙΘ, .0,1,.. Τρηϊγὰ Βαϊίοη., 2 γο]ϑ. 
ὅγο. 228. 

Κυά. 116 Ἰγογῖδ ὁ ΤΠοηϊαβ 
Κυᾶ. Ἑαϊίοα ἔγοση {Π6 οὐ] 
Τοχύβ, νυ Τηϊτοσαούίοῃ, Νοΐθβ, 
τη ΕἈΟΒΙ 1165, ὈῪ ΕὙΘα θυ Κ 5. 
Βοδβ, Μ.Α. ὅνο, 168. "οί. 

5ΙΑΝΌΛΑΒῸ ΨΟΙΒΚΡΕ. 
Μδομΐανθ. [1}0{ς ἢγίηοΐρο. 

Μαϊθα Ὀγ 1,.. Αὐὐμπαν Βαχσα. ὙΥΊῈ 
δὴ Τηῤτοσπούϊοη ὈΥ Τιογὰ Δοίοῃ, 
ϑ8γο. 143. 

ΜΟΥ. 176 Ἰγοίδ, Ἰ͵αΥ 8. οὐ 
[Και αγαὰ ἐπ Γϊγο. Δ Οομύν θα! 
ὑο Μραϊΐϊθναὶ ΜΙ] Ἡ Ἰβύονν, θαβθα 
ΟἿ ΟΥἹΡΊΠΔ] ἀοοσαχηθηΐβ. Βυ ΦόοΠη ΤΠ]. 
Μουτῖθ, Μ.Α. 1 ἃ Μᾶρ δμᾶ 
Ῥράϊρυθοβ. ὅνο, 08. 6. γοί. 

Οχίογσγα Ἡϊβϑύουν οἵὐ Μιϑῖο. 
ὟΟ]. Τ. Τῆο Ροϊμριογιὶς Ῥεογίοα. Ῥαγδ 1]. 
Μοϊιοᾶ 47 Μοιιδίοαϊ Αγ, 320-1230, ΒΥ 
Ἡ. Ἐ. ὙγοοΙατ]ᾶρο, ΜΔ, ὅνο. 
158. 6. 

Ῥούῖβδοη. Δίβϑδαυϑ δῳ ἐδΐ6 ἰαΐο 
Μααν Ῥαΐξίίδογ, βϑοτηθύϊχηθρ Πθοῖου. οἵ 
ΤΠ] ΠΘ0]ὴ ΟὈ]]θσθ. ὐΟο]]θοίθα βδηᾷ 
Αὐγϑηθοᾶ ὉΓΥ θην Νοὐἐ]οϑῃΐρ, 
Μ.Α. 2 νοϊβϑβ. ὅγο. 245. 

Ῥᾶγημθ. έίβίογῃ οὐ ἐδ6 Νόοιυ 
Τγογϊὰ οοαἰϊοά Αγιογίοα. Ἔν Ἐ. 2. 
Ῥλγπδ ΜΔ, ὅνο; Ὑ0]. Τ' τ᾽; 
γΟΙ]. 1|, 148. 

ΒΔΙΘΡ. δὲν" Ἰγαίίο) Παϊορῇ. 
Α ΒΙΟΡΥΆΡΩΥ. ΒΥ ὙὟΥ͂. Βιθρρίηῃρ. 
Ἐδ-ἰθβαθ. 5128]] Ῥοβῦ ὅνο. 65. ἠδ, 
ἜΤ 4180 την ΠαϊΓ-Ρωνο]γιθγιί, τυ, 1,15ὲ 97 
«Αυι]ιογ ἐο5 δορωγαίοῖῃ, ροϑέ δυο, τοϑβ. δά. 

Ηδίηθου. 1016 Οὐζίε8 απα 
ΞΒιϑ]οργῖοβ 9. ῬΠγυ σία ; ὈθΙηρ' Δ ΕΒΔ Υ 
οἢ ὑπὸ Τοοὰ] Ἡϊβύίουν οἵ Ῥηγυρία, 
το ὑπο Ἐαυ]ϊοοῦ ΤΊηΘ5. ο ἐπ 
Ταν ΚΙ Οομπασοθύ. ΒΥ ὙὟὟ. ΜΝ. 
Ἀδηήβδν,1).Ο.1,., 1.1... ο].1. Ῥατί 
Τ. 776 12|005 γαϊϊομ αγνὰ Θοιυί]ι- Τῇ οίογγι 
Ῥηγυσία. ἜΟΥΔΙ] ὅνο, 11 ΘΗ, 185. γ6ΐ. 
γο]. 1. Ῥαγὺ 11. Ἡζοδὲ απμὰ Ὑχοεί- 
Οθηίγαι, Ῥηγυγία. ῬοΥΔ] ὅγο, 1Ἰ 6, 
218. Ἠεΐ. 

ΒΗ ) 5. Οὐἰξίο Γοίκίογο, Ἰοβ8], 
απῷ Μαπα. ΒΥ 9οππ Βηνδ5, Μ.Α., 
Τ. 110, 2 Ὗο]5. ὅνο, 215. 

Ούυαΐτο8 ἔην ἐμ 6 Αγἐμιυνίατ,. 
Τρρθηᾶ, ὅνο, 125. δά. 

νυοοάμοιιθβθ. «Δοἰοίίΐω; {8 
αθοσγαρίῳ, Τοροσγωρἤν, αγνᾶ Αγ ϊφιυίἐϊος,. 
Ῥγ ὙΥΠΠΠ δὰ 4. Ὑγοοάποιιβο, Μ.Α., 
ΒΕ.α.5. ὙΥΠῈ Μδρβ δπαᾶ 1Π18- 
ὑγαύϊοηβ, Βουδ] ὅνο, 1 η6ῃ, 215. ηοί. 

Τοπάᾶοῃ ; ΈΝΒΕΥ ΒΈΟΥΡΕ, Αταθῃ Οὐτηου, Ἐ.Ο, 



“-- 

ὃ 574 ΟΆ4.Κ0 ΤΗΞΟΣΟΟΠΟΚ2 ἹΨΟΚΑΚϑο. 

5 Β5Β᾽ΑΝΌΔΕΗΡ ΤΗΒΟΙΟΟΊΟΑΙ, ΝΟΒΚΕΑΗ͂, ὅδο. 

πὴ Οορίϊο Ψουβϑίο Οὐ {ῃ9 
Νον Τοβίύδχηθην, ἐν 6 ΝΟΥ ΠΘΥΊν 
Πϊαϊοοί, οἰμογιυΐδ6 οαἰϊοῷ Μοριρ]υ ο αγνὰ 
Βοαϊγίο. ὙΥᾺ Τηὐτοαπούϊοηῃ, ΟΥἰ1- 
ρᾺ] Αρραγδύιβ, δηα 1 θυ] ἘΠΡΊ 5} 
Τυδηϑ] αὐ. ΤῺΘ6 05Ρ0615. 2 νο]5. 
ϑ8γο. 428. 

(Υο15. 111 απᾶ ΙΥ̓ ἴῃ ὑπ Ῥυθβ5.) 

ΠΡΟΣ ΘΌΘΗΡ ΘΙ, ϑαηούῦαι 
7ναία 5ἰγγιρίοοηγν, Θψγογιι υογϑὶογιθηι: τα 
Πάθιη οοαϊοιιῃ, ΜΆΒΒοΣ 86, Θα! Π] ΟΠ ]Ὼ 
ἄθηθο σϑοορηϊύιη. Τιθούϊ ΟΠ 
ΒΌΡΘΙ]Θού]θὴ απ οοπαϊ βίνοσαῖὶ 
ῬΒΠΡΡαΒ Βανγασάπβ Ριιθου, Δ.Ν., 
ΟΠ τη οχ “46 ΟἸ ΤΙ] αὐχιὺ, αἰ σοϑϑιὺ, 
οαϊαϊῦ αθοσρῖὰβ Ηθησίουα Ον}]- 
ΤΊϑτη, 5.1.Β. Αοδοθαπηῦ Οδρὶ ὑ]ο τι 
Νούεαν!ο, Οοποογάϊδυιιη ΤΆΡα]86, 
ΤΥΔ 5] αὔο Τιαῦϊηα, Απηοίεαςίοηθ5. 
ΟΥόνγῃ 40. 425. ηοί. 

Βυϊρηῦ. Ομαρίογβ οὗ Μανγίμ 
Μη ρἴῖ87. ΟἸνυιγοῖν ἨΠδίογῃ. ΒΥ ὙΥ. Βτιρις 
Ὁ... Τρ Παίδίοη. ὅνο. 1258. 

ΤῺΘ ΒΟΟΙΚ οὗ Ἐοοῃ. 718η9- 
Ἰαὐθα ἔνοσα 1)1]]τ δ π᾿ 5 ΕΗ] ορ ὁ Τοχὲ 
(θη θα δα γον 564), ἀπ ἘδΙοα 
Ὀγ Π. Ἡ. ΟΠ 1165, Μ. ἃ. 8ὃνο. 15. 

ΟΟΏγ ΌΘαγο. 71:6 “ον οΥ Τγαί]ι. 
Α Μδημσδὶ) οὔ ὑπο Ῥααυ]οίΐδη ΟΠ ΤΟΙ 
οὗ Αὐτηθηΐᾶ. ΤῊΘ Αὐτηθηΐδηῃ Τοχί, 
οαϊίθα ἃ πα ὑγαηβὶαἰθα τυ ἢ 1Π|π|6- 
ἰγαύνθ ᾿οουχηθηΐ πα Τηέϊο- 
ἀυούίΐοηῃ ὈΥ Ε΄, Ο. Οοηγθθανο, Μ.Α, 
ϑὅγνο,. 158. ηοΐ. 

Ὀτῖνου. 76 Γαγαϊίοί Τεαϊίογ, 
βμϑίηρ {πῃ6 Ῥυδυθυ- ΒοοΙς γουβίοη οἵ 
ὕῃ6 ῬΒΔΙΤηΒ ἀπα ἃ Νϑυν Ὑϑυβίοῃ, δ1- 
ΤΑ ΡΘα [ἢ ΡΔΓΆ116] ΘΟ] ατηη5. ΨΥ Δα 
Τηϊτοαπούίοη δηα ΟἸ]οββασῖθθ ΒΥ 
5. ΚΒ. Ῥυῖνϑυ, 1).})., 00... Ἐχέχα 
08}. ὅνο. 65. 

ἘοοΙο δι δϑύϊουβ (χχχῖχ. 15-- 
ΧΙΧ, 11ὴ. 16 Οτὐΐρίηδὶ ἩθΌτονν, 
Υ] ἘΔΙΙΥ Ὑουβίοηβ ἀπά ἘΠρΡΊΒἢ 
ΤΥΔΗΒ]ὐΐοηβ, ὅθ, Ἐαιρᾷ ὉγΥ Α. 
Οον θυ, Μ.Α., πα Αα. Νοϑιιθϑιῖιου, 
ΜΑΑ, «4ἴο. 108. 64. ποί. 

᾽ 

Ἐ!οοΙοϑίαϑύϊοαβ. ᾿ιαοβύηνο8 οἵ 
ἐι6 ΤΎαρσηλογυΐβ ΠὨυἱθγίο γϑοουθγοα 077 {76 
Βοοῖς Ὁ. Ἐοοϊοδίαϑίϊουι5 ἔην Πθῦγοιυ. 6ο 
Ἰθαᾶνϑϑ, οο]]ούγρθ, ἴῃ ἃ ΟἹούῃ Βοχ, 
ῬΓΙΘΘ 2158. ηοί, (ΡΒ Θα ΤΟΙ ΠΌ]γ ὈΥ 
{μ6 Οχίοτα δηᾶ Οδιρυϊᾶρο ΤΠ] ηἶνου- 
ιν Ῥυθ5565.) 

Ἡδίοῃ δα Βϑᾶραθῃ. Α4 Οου- 
οογααηοθ ἰο ἐμ6 ὟΟγοοῖς γογϑίοηδ απὰ 
«Ἱγροογψρῆαῖϊ ΒοοΙδ 9 ἐμι6 Οἰα Τοοίαγηθηί. 
ΒΥ {ῃ6 Ιαἰο Εάννίη Ἠδίοῃ, Μ. Α., πὰ 
ῊἩ. Α. Βοάρδίῃ, Μ.Α. Τὴ 5ὶχ Ῥαγίβ. 
ΤΠΏΡΘΙ]Δ] 400. 218. 6Δ6Η. 

Διυρρίογηιθηί, Εδβο. 1. 
Οοπῃὐδιηΐηρ ἃ Οοποογάδηοθ ἴο {6 
ῬΥΟΡΘΙ ΝἝΙΘα. ΟΟΟΌησ ἴῃ {Π6 
Βαρύπεριηὐ, Βγυ Ἡ. Α. Ἐράραϊῃ, 
Μ.Α. ΠΡ ΘΥ18] 4ἴο, τύ. 

Ἡογβϑίηϑῃ. δου 1} οροπαία 
«Απηρίϊο ἃ5 Θο]] οὐρα Ὀν Φόῆη οὗ ΤΎπο- 
ῃγούύῃ, Φο ΟἝρρυᾶνθ, δηα οὔμου, 
 η4 Πυρὺ ρυϊπύθε, τυ Νονν Τῖνϑϑ, 
Ρν Υ̓γνη ἅθ. ὙΥοσάο, ἃ. ἃ. τηαχαὶ. 
Νοῦν τ6- αι θα τυ ἢ ΕΘ ἢ Μαΐθυϊαὶ 
ἔγογη ΜΆ. δῃηα ρυϊηὐθα βοῦγοθϑ, ὈΚ 
Οα1] Ἡογβίηδη, ῬΗ.. 12. γοῖδβε 
δγο. 3658. ηοί. 

Ῥαροί. Ἄγ Τ1ηϊγοαιιοξίονν, ἴο 
ἐμ6 ΤΥ Βοοῖς 9.0} Ηδοομογ᾽α Τγοαΐβθ οῦ 
{μ6 Γαῖὺα 9. Τροοϊοϑἰαϑίϊοαι, Ῥοϊϊίῳ. ΒΥ 
ΕΥΔ ΠΟΙ Ραροὺ,).1). Μοά. ϑνο, 78. δα, 

ΤΌΣΟΥ. ιροίοδίαθ Οεοϊα!θη- 
ἰαϊὶ8 Μογιυρηοηία Τυγὶβ8 Αγ ϊφιυδϑίηχα: 
Οδπμομθη οὖ ΟὐπΟΙ]Ι σα ΟΤδ6- 
Θοσαπὶ Τηϊογργθίδύϊοηθθ 1 ὐϊηδ6. 
ΒἘαΙα Οαφῃθροῦίαβ Ἡδι]ίοη 
ΤΌΠΟΥ, ΑΜ. Ἐδ8ο. 1, Ῥ815. 1. 
4ὖο, 501Π ὁόυθυβ, 108. 6(. 

ὑνογάβνουῃ ὃἃμα ΜΝΕΪϊίο. 
Νοιυύηὶ ΤΤοϑίαγηιθγίνην “οηυΐγυὶ Νοϑίγὶ 
Τοϑῖν ΟἸυγ δὶ Τιαἰΐγιο, βοοι ηάατη Εα]- 
ὑϊοηθη ϑδηοίὶ Ἡ]Θγοστηῖ. Αἄ 
Οοάϊοαα Μδηαβουϊρίουι θα ἢάθιῃ 
γϑοθηβϑαϊῦ ΤΟΠΔπ 65 ΥΥ̓ΟΓἀβυνουίῃ, 
ΙΡ., ἘΡΊβοοραθ ΑΓΒ ΘΗΒΙΒ ; 
Ϊῃ ΟΡΘΙῚ5 βοοϊθύαίθιηθῃ δαβυχηϊο 
Ἡρησῖοο Τυ]ΐαηο ὙΥἰίθ, ΑΜ. 4ἴο, 
ῬΔΥΒ 1, ΡῈ ΟΚύ 1, 528. Οα, 

ΟΧΕΟΚΡ 
ΔΙῚ ΗΒ ΑΕΡΝ ΟΝ: 

ΤΟΝΘΌΟΝ: ΠΕΝΕΥ ἘΝΟΥΘΕ 
ΟΧΕΟΒΚῸ ὑΝΙΨΕΆΚΘΙΤΥ ΡΒΕ59 ΜΑΚΕΗΟΟΞΕ, ΑΜῈΝ ΟΟΚΝΕΕ, Ε.Ὸ, 
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